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ــُدُه والْوصــفُ مــن زمــنٍ فُكَّــتْ َأواْبِ
 

 ُهساْد الْمـديُح وطَيـفُ الْفَخْـرِ يطْـُردُ          
  

ــُدهُ   ُيقَي ىــح ــُه َأض ــد لَ بــُد ع جفَالْم
 

 هذَا الْعلي بـُن عمـرٍو نَـاَْل مكُْرمـةً           
  

ـ  تَ اًمجنَ اْهدى،  ـ نَ و ُم األَ جضِر ـ  ي ُهُدُسح
 

ـ عب م تُيالـص  و ،والديُك صرحاً غَداْ        ُهثُ
  

ــومِ ــذَا الْي ــاً بِه ــه حقَّ يــُدُهتَف ــْل غَ ب 
  

 َأما ابُن هاْد فَمـاْ فـي اللَّفْـظ مقْـدرةٌ            
  

ــالْ مــتُو ف يــ د عــاً  ،ة ــُدُهم ُيخَوفَ ج
 

  ـ  اْم اْ هـ  ب ف ي ـ  ز نٍم ،  ـ  ح ـ ه تَ ىتَّ بُهي 
  

تَّحغَ ى اْد ، م ـ ن ض اْيالْء ـ م جـ د ُهُدُدْؤ ُس
 

ـ تْ عُ ءاْضَأ   ـ  ةَم ـ   ، مٍو قَ اْ سد ـ م ُمُهُدج 
  

ــورُِدهُ   ــفَّ م ــاْ ج ــرُِهُم م حــُع ب نَبو
 

   ــة ملْحــاُْن م سفُر يذَتــاْت َأس يــذ ه 
  

ــذُّ   ــشَيخُها الْفَ ــفَ مقُصُمٌلو ــُده ُه نَّ
 

ــاْ   ــتْ قَراِْئُحنَ ــبٍ نَاْح جر ــي نب ــي فَف 
  

وهالَّ و ذي ،  ف ي ض اْيسِ ءالشَّم  ـ قْ م ُهُدع
 

ـ  وهفَ    منْطقـه  بِ اْينْ الـد   ، تَـوج   يذ الَّ
  

وهو الَّذي قَد سمتْ نَحـو الُْعـالَْ  يـُدهُ          
 

ــهُ    ــاَْل محملُ ــيفَاً طَ س اْدــض ــد ال  تَقَلَّ
  

يــر ــ و ،ونُ يصَأُحد ــاْي ــ ُماًم رُدُهغَ
 

ــنَّغَ   ــطْ َأُهتْ رِ ُراْيالــشِّع ــن ــرِو ُمفَ  ةًقَ
  

دُدُهر تُـــاًنَـــح لَ ،اْنَـــلُبِالْ بيذهـــ
 

 ياْ من غَداْ في رِيـاْضِ الْعلْـمِ ُأغْنيـةً           
  

ــشُُدهُ  ــتُّ َأنْ ــذَاْرِي بِ تــذَا اع ه ــك ِإلَي
 

ــذرةٌ    عم ــك يف ــي ــْأتُ فَكُلِّ َأس ــِئن  لَ
  

فَالسيفُ في الْكَـربِ محُمـود ُمجـرُدهُ       
 

    ـألٍ         لَِئنم ـيـنِ فاَألم ـاْبيـتُ ثخَلَع 
  

فَـــاللُّْؤلُُؤ الـــدر يكْفيـــه تَفَـــرُدُه
 

 ِإن كُنْتُ وحـدي ُهنَـاْ ُأرمـى وُأنْتَقَـدُ           
  

 اْرعأَش :زِييالطُّم دمنِ أَحرِ بَاْص�  
 } و احلَاْرِثأَب{  
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  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  

  المقدمة
         هللاِ الحمد  والصالةُ  ه إحسانُ ه ، الجزيلُ   سلطانُ  العظيم ،   علـى أ    الـسالم  شـرف  الخلـق  

والمرسلينبنِ محمد الهادي اُأل اِهللا عبد ماألميني  أما بعد ، :  

           فقد حظي الشعر  الجاهلي  عبر  العـصورِ  مر  اإلسـالمية   المتالحقـة   ـ  النُّ  بعنايـة    ادقَّ

لِ  والباحثين ،فَنَتَا اكْ م  هذا الشعر   وم  من خصائص ميزات م هأل تْد  ن يكون   الـشعرِ   في طليعـة  

فضالً   عامةً العربي ،    في عصرٍ  مِظْ من جدلية النَّ    عما اعترى هذا الشعر  أخبارِ  عماد ه على   يقوم 

الرواية ها   دون غيرِ   الشفوية .ورغم الشعرِ  سطوة  الجاهلي   على الموروث   األدبـي   العربـي ،  

أن هذا الشعر ما زال بحاجة ماسة إلـى المزيـد مـن             ال   إ - كما يقال    - ه بحثاً  على قتل  وعالوةً

  .  في بطون الكتب التراثية عن خباياه الدفينةالكشفُالدراسات البناءة ليتسنى 

األخبـار  من  ، وتناقض جملة      الجاهلي وأخباره  وفي ظل التصادم بين روايات الشعر               

 ، وأوجد لهم     العديد من الباحثين   نكَّكل هذا م  . إضافة إلى قدم الروايات وتضاربها      ،  مع بعضها   

ة إلمكانية الشك في مصداقية هذا الشعر القائم في العديد من أخباره على اخـتالف               فرصة سانح 

  . مةات المصادر القديمها في أالروايات وتبعثر

نظيره العربي   فما بال     ، رض الجزيرة  حال الشعر الجاهلي العربي في أ      ذه ه تذا كان           وإ

من هنا قام هـذا البحـث        ؟خباره ورواياته    ، حيث يزداد التباين في أ      عاجمالمنظوم في ديار األ   

، وفي ظل وجود رغبة جامحة من الباحـث          على فكرة وجود شعر جاهلي في الديار األعجمية       

 نُظم بعيـداً عـن      جاهلياء منتهاه في دراسة شعرٍ      ن المبتغى ج   ، إال أ   في دراسة الشعر الجاهلي   

بلور عنوانه   بهذا الموضوع ، وقد ت     -  المشرف -ضل علي أستاذي وشيخي      ، إذ تف   ديار العرب 

حيث جمع هـذا     ؛   " ، ودراسة  ، وتوثيق  جمع:  رض العجم أالشعر الجاهلي في    "  تحت مسمى 



 خ 

 عـدة فـي قـضاياه        له دراسة تناولت جوانـب     تْمدقُ و  ،  من مصادره القديمة   قَثِّ ثم و  ، الشعر

ها كانت  ع جمي األسبابوهذه  .   ولغوية أدبيةالجغرافية والتاريخية ، عالوة على ما فيه من قضايا          

 الشعر  أعالم ذلك اتكاء هذا البحث على عدد من         إلى افُض الختيار الموضوع ، وي    حافزا رئيسا 

 الجدل طويال على مـسرح      أثارت أعجميةالجاهلي كامرئ القيس وعنترة وغيرهما ، في غربة         

  .                     ما بين الشك واليقيناألدبيالنقد 

              أنوهنـا أرى     ،   بحـوثهم  المنهج المتبع في دراسـة       وجرى في عرف الباحثين بيان 

 هذه الدراسة من أولها إلى منتهاها ، كما وكـان            هو خير معين لي في     المنهج الوصفي التَّحليلي  

فـي  . األول ، والثاني ، إضافة إلى جمع الشعر وتوثيقه : للمنهج التاريخي حضور في الفصلين    

، والرابع وبهـذا تتـشكل مالمـح المـنهج            الثالث  : بقوة في الفصلين   حين جاء المنهج النفسي   

  . ليامكتال

ولى من نوعها   ألن كانت الرسالة ا   إ و – مهجريا قديما    أدبا درس   ولعلي لم أكن أول من              

  نـصرت  درسو،   سـان ا خر  في  فقد درس حسين عطوان الشعر العربي      -في العصر الجاهلي    

م الرفوع عند األقوام غير العربية       ، في حين وقف عبد سال      عبد الرحمن شعر الصراع مع الروم     

ن تـضمنت   إ و –ف عند الشعر الجاهلي المهجري      وكل هذه الدراسات لم تق    . في الشعر الجاهلي    

 بل اقتصرت على الشعر المتعلق بعناوين موضوعاتها بغض النظر عن مكان نظمه في              - بعضه

  . اإلسالمأم في الجاهلية 

 فكـان    ،  جملة من الصعوبات التي جاءت تباعاً لكل فصول الرسـالة          نيوقد اعترضت           

رض العـرب   أالم عند العلماء قديما وحديثا حـول حـدود          عدم وجود رؤية واضحة المع    : منها  

 وهذا بدوره تطلب االعتماد على عشرات المصادر والمراجـع الجغرافيـة            ، وجيرانهم األعاجم 

  والتاريخية مما يعستـضارب اآلراء واألخبـار      ذلك   إلىويضاف   . الحصول على طائفة منها      ر



 د 

المـصادر   صعوبة الحصول على العديد مـن        حول الشعراء الذين شملتهم الدراسة ، فضالً عن       

  . الجغرافية والتاريخية واألدبية واللغوية والمراجع

 فجاء  القسم األول  أما،   ، فقد جاءت ضمن قسمين رئيسين      لية البحث وفيما يخص هيك            

رض أ الجغرافيا فاصال بـين      األول في حين تناول الفصل       .، وخاتمة   فصول وأربعة  مقدمة يف

 األمـم  عوامل اتصال العرب بغيرهم من       إلى إضافة،   رض العجم في الحقبة الجاهلية    أ و العرب

، مصحوبة   رض العجم أ شعراء الجاهلية في     دخول إثباتاتوقف الفصل الثاني عند      و  .األخرى

تستبين المكان الجغرافي للنص المنظوم وحججٍببراهين  .  

 الشعر الجاهلي المهجـري مـن غـزل         تا لدراسة موضوع   الفصل الثالث  صصوخُ          

 اتصال شعراء المهجر الجاهلي بغيرهم مـن        بأثر، وقد ختم هذا الفصل       صف وفخر وغيرها  وو

 عني بالتشكيل الفني وما صاحبه      قد الفصل الرابع ف   أما.   على موضوعات الشعر العربي    األقوام

:  رض العجم من ناحيـة    أمة في    تناول بنية القصيدة المنظو    من آثار ومتعلَّقات االتصال ، حيث     

 اللغة  أيضا، كما وتناول      وتحليلها د الظَّواهرِ ، والخاتمة مع رص    ، والتخلص  ، والمقدمة  المطلع

 للموسيقا المستـصاغة مـن قبـل        إضافة،   تخدمة في الشعر الجاهلي المهجري    س الم واألساليب

 أحاسيـسهم محهـا وفـق     ، والصورة الشعرية التي رسمها هؤالء الشعراء وشكلوا مال         شعرائه

 في التـشكيل    باألعاجم المنبثق عن االتصال     األثرفي حين ختم هذا الفصل بدراسة       .  وانفعاالتهم

  . الفني للشعر الجاهلي المهجري

ـ           القسم الثاني  أما           وذلـك   ،   ةيل فقد عني بجمع هذا الشعر وتوثيقه من مـصادره األص

، ورصـد    رض العجـم  أمناسبة النص الـشعري فـي        الكتب التراثية لبيان     اتأم إلىبالرجوع  

،  ألصـحابها  األبيـات  الوقوف عند نسبة إلى إضافة،  الروايات المختلفة من المصادر المتنوعة  

  .  من مفرداتأشكلوتوضيح معاني ما 



 ذ 

 ،  في مقدمتها  كانت كتب المعجمات اللغوية   و،  من عدد من المصادر والمراجع                وُأفدتُ  

،   الـدواوين الـشعرية    إلـى  إضافة . وعين الخليل ،  ، وتاج الزبيدي     ان ابن منظور   لس  :ومنها

 ومـن كتـب     . ، وديوان عنترة   يادي، وديوان لقيط بن يعمر اإل       ديوان امرئ القيس    :وأبرزها

تب النقد  ، عالوة على ك    ا العشرات م، ومناقب الحلي وغيره    األصفهاني أغاني: ، ومنها    التراجم

 المراجع الحديثـة فكـان      أما . لس ثعلب ا، ومج  طباطبا ، ونقد ابن   ابن رشيق    وكان منها عمدة  

بناء :  وأبرزها،    والتاريخية  ، االعتماد فيها على تلك الكتب التي عنيت بالدراسات الفنية والنقدية         

 الجاهلي لهاشم صالح    واألدب،   ، والصورة في الشعر العربي لعلي البطل       كاربالقصيدة ليوسف   

 اإلسالم، والعرب قبل     ، والعصر الجاهلي لشوقي ضيف      الجاهلي لطه حسين   األدبي  ، وف  مناع

 كمـا وكـان للكتـب        .، ودراسات في تاريخ العرب القديم لمحمد بيومي مهران         لحسين الشيخ 

، ومعجم ما اسـتعجم      ية حضور بارز في هذه الدراسة وخصوصاً معجم البلدان للحموي         الجغراف

  . لحميريل األقطار في خبر ، والروض المعطار للبكري

وال أنسى أن أسمو بالشكر والثناء والعرفان لكل من تفضل على هذا العمل ولو بكلمة إلى أن                  

 نهلت  على هيئة إنسان ؛ ذلك الذي     وهنا أتقدم بعظيم امتناني من مالك        . خرج على حيز الوجود   

 كما وال أنـسى     .د الهادي   د حسن عب  . أ : ، أستاذي وشيخي  من بحوره ، وارتشفت من ضربه       

  .شيوخي في العربية وعلومها ، تلك النجوم التي ترجلت والشموس التي صدحت بوافر علمها 

ـ فِّو، و   تكون هذه الرسالة قد بلغت هـدفها       أن سأُلأ وفي الختام اهللاَ              إيـصال  فـي    تْقَ

  .صرت فمن نفسي ن قإ وعال و شأنُهصبت فمن اهللا جلَّإن أف.  رسالتها المنشودة

  

   واهللا ولي التوفيق

   المستعانبهو

 الباحث
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א א−א :א

، تلك المنطقة الواقعة في الجزء الغربي الجنوبي         )1 (ارتبط اسم العرب بالجزيرة العربية            

 يدرس جغرافية البالد العربية أن يبتدئ دراسـته         نا كان لزاماً على باحث    ، من ه   من قارة آسيا  

المنشودة بالجزيرة العربية معروأقسامها ، وحدودها اً على تسميتهاج ، .  

 ، وذلك تبعـاً للظـروف      دسي من عصر إلى آخر    ها الهن  في تشكيل   العربِ  بالد اختلفتْ          

السياسية واالجتماعية  لذلك اختلفتْ .   في هذا العصر أو ذاك      السائدة ـ   حدود أرض   هم بـاختالف 

  آخر خـرج    اختالفٌ من نوعٍ    عن هذا االختالف   قَثَ، وقد انب    التاريخِ  عبر مر  زمانِ واأل األعصرِ

  باسـمِ  وخـصوصاً فيمـا يتعلـقُ     .  ، ومحدثين  قدماء:  ين الباحثين والجغرافي  صداه على ألسنة  

الجزيرةالعربية  آراِئ، فأدلى كُلٌّ دلوه وفقَ ها، وأقسام هومعتقدات ه .  

−:

، حيـث    " شبه جزيـرة   "أم  "  جزيرة  " العربِ  بالد  حول تسمية   الباحثين  آراء تباينتْ          

حاطتهـا  ، وذلـك إل     الجزيرة على بالد العـرب     إطالق كلمة  القدماء إلى    ذهب جلُّ الجغرافيين  

 هـذه    وقـد وجـدتْ    ، كبيرة )2( جزيرة  على شكلِ  تْدحتى ب كافة   أقطارها   بالبحار واألنهار من  

  . )3( قبوالً لدى عدد من الباحثين المحدثين– الجزيرة – التسميةُ

                                                 
 منذ األلـف     العربية  الجزيرة  على سكانِ   العربِ دروزة أن الفُرس والرومان قد أطلقوا اسم       عزة   أورد محمد  )1(

.  العربية منذ القرن الخامس قبـل المـيالد           على الجزيرة   فقد أطلقوا اسم العربِ    أما اليونان . األول قبل الميالد    

   .10 – 9 عروبة مصر في القديم والحديث : ينظر

مقدمـة ابـن     ، ابن خلـدون ،       2/137 معجم البلدان  ، الحموي ،     1/6 معجم ما استعجم  البكري ،   : ينظر   )2(

  .73 أحسن التقاسيم ، المقدسي ، 163 الروض المعطار ، الحميري ، 114 خلدون

دراسـات فـي األدب      ،   ي ، محمد التـونج    38 سالمالعرب قبل اإل  جورجي زيدان ،    :  ومن هؤالء الباحثين     )3(

مقدمة القـصيدة    ، عطوان ، حسين ،       9 عروبة مصر في القديم والحديث     ، دروزة ، محمد عزة ،        9 الجاهلي

  .42 العربية في الشعر الجاهلي
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 ، نجـد    الجزيرة  باسمِ  العربِ  بالد  نعت  على ماءالقدمع  المحدثين   بعضِ   اتفاقفي ظل             

  لَّ المحدثين يخطِّئونج القدماء   هم   على دربِ   ومن سارينوأن    بالد العـرب شـبه جزيـرة       عاد ،

عنـد   )2(، أو من جهة التجـاوز والمبالغـة        )1(اء إما من جهة الخطأ    ج"  جزيرة "إطالق كلمة   

 خر آ  قد وقعوا في خطأ    - المحدثين   -  أن هؤالء الباحثين   لجدير ذكره ومن ا .  الجغرافيين القدماء 

، وتـارة أخـرى       " الجزيرة  "، فتارة يطلقون على بالد العرب لفظة       اللفظتينحينما خلطوا بين    

                                                      . )3( " شبه الجزيرة " يطلقون عليها لفظة

، ذاكرين أنها محاطـة       العرب على البالد العربية     جزيرةَ واقأطلَ فقد   قدماء الجغرافيين  أما      

فهم لم يـصفوها    .  تى ظهرت على شكل جزيرة كبيرة     ح )4(بالماء من جهاتها وأقطارها األربعة    

، وهذا يثبت أنهم قد اتبعوا منهجاً علمياً ثابتاً في           جزيرة إال ألن الماء قد أحاطها من جهاتها كافة        

                                                 
   . 98 دراسات في تاريخ العرب القديم،  ، محمد بيومي مهران:  ينظر )1(

دروس ونـصوص   ،   ، عفت  الشرقاوي ،   64  قبل اإلسالم   تاريخ العرب   ، د العزيز ، السيد عب   سالم:  ينظر )2(

  ، الرجبي ، عبد المنعم ،      21 دراسات في األدب الجاهلي   ،    عبد العزيز   ، نبوي ، 45 في قضايا األدب الجاهلي   

ر ،      ، دكتـوراة ، جامعـة القـاهرة ، مـص           1 الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر األمـوي          

 .م 1979 - هـ 1400

،  1/7 "االجتماعي   السياسي والديني والجغرافي والثقافي   " تاريخ اإلسالم   ،   ، حسن إبراهيم   حسن:  ينظر )3(

،  9،   7 وآدابهـا  الدول العربية   ، المقدسي ، أنيس ،     7 ،   5 أثر البادية في الشعر العربي    ،   ، علي  ، شلق  1/9

دراسـات فـي األدب     نبوي ، عبد العزيز ،      ،   14،   7"  حياته وشعره "  ىزهير بن أبي سلم    ،   ، إحسان  النص

   . 70،  64  " قبل اإلسالم تاريخ العرب ،، السيد عبد العزيز ، سالم 21 الجاهلي

          وتجدر اإلشارة أثناء الحديث عن تسمية الجزيرة وحدودها إلى أن عدداً من العلمـاء قـد خَلَـطَ بـين               

الذي وصف الجزيرة   ويطالعنا هنا رأي شوقي ضيف      . ها   وقع الوهم في حدود الجزيرة وصفت      التسميتين ، حيث  

وقد سماها أهلها جزيرة ألن الماء يدور بها من ثالث جهات في جنوبيها وغربيها وشرقيها ، فهي شبه                  : " قائالً  

 بصورة غير –قدماء وبهذا الرأي يكون شوقي ضيف قد وصف الجغرافيين ال . 17 العصر الجـاهلي ،  " جزيرة  

شـبه  "  بالسذاجة والبساطة في تعابيرهم وآرائهم ، ولو أحاطها الماء من جهاتها الثالثة ألطلقوا عليها                – مباشرة

  .دون تردد " جزيرة 

   البلـدان  تقـويم ،  ، أبو الفداء 2/137 معجم البلـدان ،  ، الحموي 1/6 معجم ما استعجم  ،   البكري:  ينظر )4(

 . 163 الروض المعطار، الحميري ،  283 نخبة الدهر،  ، شيخ الربوة 82
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ومما  . ، واقفين بذلك على أرضٍ صلبة أثناء إطالق المصطلحات والمسميات          متسميتهم ووصفه 

 ثـم   ، )1(نَّـسرين الروم فظهر بناحية ق     إلى أن الفرات قد أقبل من بالد       يدعم ذلك ذهاب القدماء   

العراق حتى وقع في البحر مـن        )3( وعن سواد  –لة والفرات    ما بين دج   - )2(انحط عن الجزيرة  

، ثم   )4(وكاظمة على أرض العرب حتى أتى صفوان      تال ذلك انعطافُ البحر       ثم بصرة ، ناحية ال 

، ثـم إلـى      وأسياف عمان وحضرموت إلى عدن حيث تهائم الـيمن         )5(رجوح نفذ إلى القطيف  

، فمـر    ، ثم إلى بالد فلـسطين      على بحر القلزم   )7(تيماء  ساحل  ثم إلى  – ساحل مكة    – )6(جدة

ـ  األرض التـي أقْ     ثم جاء ليخالطَ   ، سرين مرة أخرى  نَّ، فَق  )8(فحمص صورفبعسقالن   منهـا   َلب 

                                                 
)1( رينق473الروض المعطار ،  الحميري:  ينظر.  ا عشر ميالًة في الشام ، بينها وبين حلب اثنمدين:  نَّس  .  

  ، وهـي   ، سميت بذلك ألنها واقعة بين دجلة والفرات على شكل جزيرة           منطقة واسعة في العراق   :  الجزيرة )2(

 . 164 الروض المعطار،  ، الحميري 255 نخبة الدهر،  شيخ الربوة:  ينظر.  وفة بديار مضر وربيعةالمعر

  . ، ويبتدئ من الموصل شماالً إلـى عبـادان جنوبـاً           هو الضياع الواقعة على ضفتي نهر الفرات      :  السواد )3(

المـسالك  ،   ، ابـن خرداذبـة     3/272 معجم البلـدان  ،   ، الحموي  104 األعالق النفيسة ،   ابن رستة :  ينظر

 . 1/215 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب،  ، األلوسي 20 – 18 والممالك

ـ  ،   ذكر الحموي أنه موضع دون أن يقوم بتحديده       :  صفوان )4( ر مورداً أنه حصن    خآ"  صفوان  "رغم تحديده ل

.  حر في طريق البحرين من البصرة     على ساح الب  موضع   : كاظمة و . 3/414 معجم البلدان  :  ينظر .في اليمن   

 . 4/431 معجم البلدان،  الحموي:  ينظر

.  465 الـروض المعطـار   ،   الحميـري :  ينظر.  موضع في بالد البحرين من األعمال اليمنية      :  القطيف )5(

 . 2/221 معجم البلدان ، الحموي:  ينظر.   القرى بين المدينة والشاميهو ديار ثمود في واد:  رجالحو

  . 157الروض المعطار ،  الحميري:  ينظر.  بلد على ساحل مكة من بنيان الفرس قديماً:  جدة )6(

،  2/67 معجـم البلـدان    ،   الحمـوي :  ينظـر .  ، بين وادي القرى والشام     بليدة في أطراف الشام   :  تيماء )7(

 . 146 الروض المعطار،  الحميري

عروس :  ، ويقال لها    على ساحل البحر بين غزة وبيت جبريل       مدينة في الشام من أعمال فلسطين     :  عسقالن )8(

 في البحـر     ، وداخلة  مدينة مشهورة على بحر الشام    :  صور . 4/122 معجم البلدان ،   الحموي:  ينظر.  الشام

، وتقع بـين     مدينة شامية تعد من أوسع مدن الشام      :  حمص و . 3/433 البلدان معجم ، الحموي  :ينظر.  أيضاً

 . 198 الروض المعطار،  ، الحميري 2/202 معجم البلدان ، الحموي:  ينظر.  دمشق وحلب
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، ومن هنا نـستدل علـى        وهكذا تحيط المياه بالجزيرة العربية من جهاتها األربعة        . )1(الفرات

 فـي الخـط الـذي        الغربي لشمال فجزيرة العرب محاطة بالماء مما يلي ا       إذاً . تسميتها الجزيرة 

، ثـم    وغيرها من جهـة الـشام      )4(ثم إلى تبوك    ، )3( إلى أرض مدين   )2( أيلة ساحليخرج من   

ـ رض الح ما يلي أ  أما الجنوب فم  .  )5(والحيرة  الكوفة  إلى  شيبان حتى يصل   يمضي في وادي   ر ج

.   ساحل حـضرموت    إلى نها من األغوار والتّهائم والنجود إلى أن يصل       وما دو  )6(ووادي القرى 

، ثم يعود إلى صفوان وكاظمة وأسياف البحرين          إلى الجزيرة  شرق فمما يلي بطائح البصرة    أما ال 

أما الغـرب فالمنطقـة     .   عدن  إلى  إلى ساحل البحر حتى يصل     الجنوب، ثم ينحدر مع      وعمان

 ويقـارب بـالد     – ساحل مكة    – جدة    إلى إلى أن يصل   – القلزم   –الساحلية على البحر األحمر     

   :آلتية توضح ذلك طة اوالخري.  )7(اليمن إلى مصر إلى أن يصل

                                                 
   .2/137 معجم البلدان،  ، الحموي 1/7 معجم ما استعجم ، البكري:  ينظر )1(

 . 70 الروض المعطار ، الحميري:  ينظر.  ، وهي أول حد الحجاز مدينة مصرية جليلة القدر:  أيلة )2(

 .   – عليـه الـسالم      –، وهي مدينة قوم شـعيب         محاذية لتبوك  – األحمر   –حر القلزم   مدينة على ب  :  مدين )3(

 . 5/77 معجم البلدان،  الحموي:  ينظر

الحموي ، : ينظر . صحاب األيكة قوم شعيب عليه السالم أ القرى والشَّام ، ومنه يموضع بين واد: تبوك  )4(

 . 130 الروض المعطار ، الحميري ، 2/14 معجم البلدان

  . 2/479 معجم ما استعجم،  البكري:  ينظر.  مدينة معروفة في العراق:  الحيرة )5(

 البلـدان معجم   ،   الحموي:  ينظر.  كثير القرى  ، و  واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة      :  وادي القرى  )6(

 . 602 الروض المعطار ، ، الحميري 5/245

ما دامت بالد العرب جزيرة ، فما الرابط        : ولكن قد يسأل سائل      . 164 الروض المعطار ،   الحميري:  ينظر )7(

 آنذاك علماً أن قنـاة الـسويس الرابطـة بـين            – الروم   – بالبحر األبيض    – القلزم   –الذي يربط البحر األحمر     

    رة نحـو   إن األسرة الثانية عـش    : البحرين لم تكن قد أنشئت بعد ؟ يجيب عن هذا السؤال حسين الشيخ في قوله                

 العـرب :  ينظـر  . كانت بمثابة األم األولى لقناة السويس  قد حفرت قناة فوق بلبيس    ) م   .  ق 1788 - 2000( 

 معجـم البلـدان   : ينظـر   . مصر  مدينة على طريق الشام من جهة فسطاط        فهي  بلبيس   أما   . 178 قبل اإلسالم 

  . إليها سيناء عندما تضافخصوصا  و كافةها جهاتالعرب جزيرة محاطة بالماء منوهكذا تكون بالد  . 1/479



 7

  
  
  

سـتُفيد فـي   قد او . 22 ، 21 ، 8 ، 7 األطلس التاريخي للعالمين العربي واإلسالميالعطّار ، عدنان ،     : ينظر  

أطلـس تـاريخ العـالم القـديم        أبو غضيب ، هاني خيرو ،       :  ُأخَر ، ينظر منها       خرائطَ تعيين األماكن من عدة   

 "طبيعي ، سياسي ، اقتصادي       " أطلس ، برافر ، موشيه ،       35 ،   28،   25 ،   23 ،   22 ،   19 ،   18 والمعاصر

52 – 53.   
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، أما الحدود    ذاة الساحل محالغربية تتمثل بالبحر األحمر     ن حدود الجزيرة ا   ويتَّضح مما سبق أ      

 وانتهاء ببحـر العـرب      ،وبية فمن خليج عدن حيث اليمن مروراً بالشريط الساحلي اليمني           الجن

    . إلى خليج العرب بالساحل في حين تبدأ الحدود الشرقية من خليج عمان مروراً. حيث عمان

ووفقاً لرأي   - الشام العراق و  - تركزت في الحدود الشمالية      ثين القدماء والمحد  وذروة خالف     

كمـا أن فلـسطين     .  القدماء فاألبلّة والبصرة والكوفة جزء من الجزيرة إلحاطتها بمياه الفرات         

،  نان بمحاذاة البحر األبـيض    ، ففلسطين ولب    وأجزاء من سوريا جزء من الجزيرة أيضاً       ولبنان

تشكل بذلك بقعـة    وت . ، والفرات  العاصي:   من قبل نهري   قُّشَ أن سوريا تُ   ، غير  وكذلك سوريا 

  . ، تدعى الجزيرة العربية  محاطة بالبحار والمحيطات والخلجان واألنهارجغرافية ضخمة

، ليخرجوا بعد    باحثون المحدثون فقد استثنوا كما يبدو أجزاء واسعة من الشام والعراق          أما ال      

ولعـل  .  )1( فقطذلك بمقالة تخطيء القدماء في عدم إحاطة الجزيرة بالماء إال من ثالث جهات              

    أرادوا  جزيرة العربية مـا   وا أجزاء من العراق والشّام إلى ال      القدماء وبعض المحدثين حينما ضم 

وها للجزيرة العربية    األماكن التي ضم   ت أن اب، فالث   ليس إال  القبائل العربية منازل  ددوا   أن يح  إال

،  خليط من جنـسيات مختلفـة     إلى  ، باإلضافة    )2( من الشام والعراق كانت تقطنها قبائل عربية      

  .  الفصل خالل هذاهتفصيل، وهذا ما سيتم  فالقدماء اعتمدوا على هوية عموم سكان تلك المناطق

                                                 
 ، فرغم إحاطة الماء بالجزيرة من جهاتها كافة ، إال أن جهة الشمال تبقـى نقطـة   والمحدثون لهم مبرراتهم )1(

  .  خالف ، وذلك لعدم القطع بوجود قناة مائية تصل بين نهر العاصي ونهر الفرات من جهة سوريا في الشمال 

أن األشوريين في بدايات األلفية األولى قبل الميالد كانوا يعنون بالجزيرة العربية ذلك القسم               يؤكد ذلك    ومما )2(

،  ، محمـد الفتحـي بكيـر       محمد:   ينظر  ، ، وسوريا في الغرب    والفرات في الشرق   لةجد:  الممتد بين واديي  

 ، قد قسموا بالد العرب إلى أقـسام       أما اليونان والالتين ف     .412  "دراسة أصولية تطبيقية  " الجغرافيا التاريخية   

؛ وهي شبه جزيرة سيناء وما يتصل بها من فلسطين           يعنون بها بالد الشام وبادية السماوة      ، و  الصحراوية:  منها

ويرى عبـد العزيـز     .  96 – 95 دراسات في تاريخ العرب القديم     ،   ، محمد ييومي   مهران:  ينظر.  واألردن

شام والعراق بكاملها في العصر الجاهلي وذلك إلقامة بعض القبائل العربيـة            نبوي أن الجزيرة تشمل صحاري ال     

  .   21 دراسات في األدب الجاهلي : ينظر. اسنة جزء من الجزيرة س والغالمناذرة:  ، بل إن إمارتي فيها
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א א−א :א

 كما  –زيرة العربية بأقاليمها الخمس الموطن األكبر للعرب بل إن حدود الجزيرة            جشكَّلت ال      

، باإلضافة إلى اشتمالها على معظم بالد الشّام         تملت أجزاء واسعة من العراق    ش قد ا  –مر سابقاً   

  .  )1(، أما من جهة مصر فقد التهمت الجزيرةُ سيناء وغيرها ن سورياانتهاء بأجزاء واسعة م

:   حوَل ثالث مناطق رئيسة هـي      –طّالعي   حسب ا  –انحصر الخالفُ في منازل العرب             

، أمـا     الغرب  السودان تجاه   وما واالها من   ، وشرق مصر   بالد الشّام والعراق من جهة الشّمال     

لـذلك  .  شريطٌ ساحلي محاطٌ بالمياه   ها ألنَّها   دالجنوبية فال حاجة للوقوف عن    الشّرقية و :  الجهتان

تلـفُ عـن أي خريطـة       ال بد من اإلشارة إلى أن خريطة العالم العربي في العصر الجاهلي تخ            

  ة المتعاقبة    أخرى في أيوفي ظلِّ اتفاق اآلراء حول عروبة الجزيرة فال        .   من العصور اإلسالمي

ن  أما الوقوفُ فـسيكو    – دفعاً لإلطالة ولما يخدم البحث       – يل المقال في هوية سكّانها    لتفصحاجة  

 وصلت إليه القبائل العربيـة      دىة بالجزيرة للتّعرف على أقصى م     على المناطق الحدودية المحيط   

  . في امتدادها التَّوسعي نحو األطراف الحدودية

  

א− :א

ن مجاَل البحث في عروبة العراق تعتريه العديد من اإلشكاليات والتَّشعبات مـا بـين               إ          

ولعلَّ ذلك مرده إلى التّداخل ما بين أماكن سـكنى     .  ، أو عجمة ذاك    خلط في عروبة هذا المكان    

  .  وأماكن سكنى الفُرس ،العرب

                                                 
)1(    أن هاطّالعي    سواء أكانت لجغرافيين أم لباحثين حسب      – المصادر والمراجع قد أجمعت       ومن الجدير ذكر– 

من هنا رأيتُ أالَّ َأقـفَ علـى        .  التّاريخ   اليمها هي أرض عربية منذُ فجر     على أن الجزيرة العربية في عموم أق      

جنسية سكان الجزيرة وال على ملكية أرضها ، وال على لسانها المنطوق ما دام اإلجماع قد سـاد اآلراء قديمـةً                     

  .وحديثة 
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ريخية قبل اإلسالم يكاد يجزم أن العراق هي ديار         جغرافية العراق التّا  إن المتَمعن في              

 قصر مملكة الفـرس     – وبما فيها اإليوان     – مدائن كسرى    –، كيفَ ال وها هي المدائن        الفُرس

 أما سواد الفُرس فهو ذلك الـشّريط        . )1( تقع على ضفّتي نهر دجلة     –ومركز قرارهم وسيادتهم    

 وبهذه اإلشـارات    ، )2( لنهر الفرات  –زاء من الضفّة الغربية      وأج –الواقع على الضفّة الشّرقية     

  . يستطيع القارُئ القول إن ما بعد نهر الفرات يعد جزءاً من بالد فارس

              هنالـك      )3(" عراق العجـم   " القارئ بمصطلح    وفي الوقت ذاته قد يصطدم أن فـيظن 

 من قبائل العـرب فـي       ز هذه الفكرة وجود عدد    ز، ويع  ، وآخر للفرس    للعرب عراقاً:  يناقعر

، يقـول    وفي هوية سكان العـراق والـشّام      .   أي في وسط العراق    ؛ )4(منطقة الجزيرة الفراتية  

                                                 
 . 526 الّروض المعطار ، ، الحميري 5/74 معجم البلدان،  مويالح:  تنظر المدائن في )1(

 ،  الحمـوي  ،   18 المسالك والممالك  ،   ، ابن خرداذبة   104 ةيس األعالق النّف  ابن رستة ،   : ينظر السواد في   )2(

ـ       كانو – أهل قادس    –أن الفُرس   :  ومن الشّّواهد أيضاً   . 3/272 معجم البلدان  سرى ا ينزلون القادسية زمـن ك

أما قصر سنداد   .  447 ض المعطار الّرو ،   ، الحميري  3/1042 معجم ما استعجم   ،   البكري:   ينظر  ، شروانأنو

معجـم   ،   البكري:   ينظر  لبعض ملوك العجم ،    –  ملك الحيرة  – فقد اتّخذَه المنذر األكبر      – بالقرب من الحيرة     –

لفرات وفيها دارت طائفةٌ من معارك خالد بن الوليد مـع            على صلب ا   س فهي مدينةٌ  يلِّأما أُ .  2/517 ما استعجم 

النُعمان بن   كان قد اتّخذَه     – بظهر الكوفة    –وقصر الخورنق   .  29  الّروض المعطار  ، الحميري:   ينظر  ، الفُرس

 ،  ، الحمـوي   2/516  معجم ما اسـتعجم    ، البكري:   ينظر  ،  ألحد ملوك الفرس أيضاً    – ملك الحيرة    –منذر  ال

:  ، ينظـر    تعد ديار األشراف من الفـرس      – مدينة على شرقي دجلة      –وهذه جرجرايا   .  2/402لبلدان  معجم ا 

 عنـد   لم يكن فـي العـراق     :  ، ويقال  فهي إحدى بلدان العراق    أما جوخى .  157  الّروض المعطار   ، الحميري

أضف إلى ذلك معركة القادسية     .  2/403معجم ما استعجم     ، البكري:   ينظر  ، ىالفُرس كورةٌ تعدُل كورةَ جوخ    

، وهذه أمثلةٌ لـيس إالّ تُقـاس         وغيرها من المعارك الطاحنة التي دار رحاها بين الفُرس والمسلمين في العراق           

  . فيها األثر الفارسياقية التي يالحظُ عليها عشرات المدن العر

 الـّروض ،   ، الحميـري   76 م البلـدان  تقـوي  ،   أبو الفداء :  ورد هذا المصطلح في عدد من المصادر منها        )3(

  . 596 المعطار

 تقـويم  ، أبو الفـداء ،       1/381 معجم ما استعجم   ،   البكري ،   52 الكمالمسالك والم اإلصطخري ،   :  ينظر   )4(

  .164  الّروض المعطار، الحميري ، 313 البلدان
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رب رأي   ويضط ، )1(" ان واألنباط واليهود واليونان   لدكانوا من السريان والك    : " جورجي زيدان 

       ة هـي اللّغـة     لغة أهل الجزيرة الفر    جورجي زيدان في كتابٍ آخر يرى فيه أنـة  اتيالحميري ،  

  .  )2( سبب ذلك إلى أن عدداً من القبائل القحطانية سكنت الجزيرة الفراتيةمرجعاً

ويرى محمد الفتحي بكير أن العرب قد سكنوا العراق مهاجرين من الجزيرة العربيـة                        

مد بيومي مهران زمن هذه الهجرات إلى األلف الرابعـة           ويرجع مح  ، )3(قبل الميالد بزمن بعيد   

 في غزواته   – ملك اليمن    – ويربط األلوسي هذه الهجرات بمسير تبع أبي كرب          ، )4(قبل الميالد 

، وهـذا يفَـسر ذكـر         فالعرب دخلوا العراق قبل الميالد بقرون عدة        إذاً . )5(إلى أرض العراق  

عدنانية :  ، حيثُ ذكروا ما يثبتُ أن القبائل العربية        نها في أشعارهم  شعراء الجاهلية للعراق ولمد   

  . في الجاهلية )6(كانت أم قحطانية قد قطنت العراق

                                                 
ئل كانوا مزيجـاً مـن العـرب        واويرى أحمد عثمان أن سكان أرض الرافدين األ       .  41 العرب قبل اإلسالم   )1(

زمن دخول العرب إلى العراق كان في         سوالفُر ادسة قبل الميالد ،     ، وأنة السفي الشِّعر الجاهلي   :   ينظر  األلفي

  . 52 واللّغة العربّية

  . 1/44 تاريخ آداب اللّغة العربّية:  ينظر )2(

يرجع عبد المنعم الرجبي سـبب الهجـرات         . 461 "قّية  دراسة أصولّية تطبي  " الجغرافيا التّاريخّية   :  ينظر )3(

العامل االقتصادي حيث بحثوا عن الحيـاة الفـضلى فـي الـبالد             : السامية في عمومها إلى عوامل عدة ، منها         

المجاورة ؛ ذات المياه واألنهار ، فهذه الخصوبة كانت بدورها حافزاً لهجـرة سـكان المنـاطق الـصحراوية                     

 ، دكتوراة ، جامعة القاهرة ،       6 الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر األموي         : ينظر  . الجرداء  

  .م 1979 - هـ 1400مصر ، 

  . 210 دراسات في تاريخ العرب القديم:  ينظر )4(

  . 1/213 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب : ينظر )5(

  ] المتقارب        [: في بكر  األعشى ومن ذلك قولالعراقذكر الشّعر الجاهلي عشرات القبائل الّتي سكنت  )6(
   فــي العــراق  زمنــاًًأوكنــتُ امــر 

  

ــاخِ      ــفَ المنـ ــتَّغَن  عفيـ ــل الـ  ، طويـ
    

ــوِل ــريوحـــ ــياعها بكـــ    وأشـــ
   

 عــــدنولــــستُ خــــالةً ِلمــــن أو
    

  ] = المتقارب [                      : ويؤكِّد الحارثُ بن حلَّزة سكن بكر في العراق حيثُ يقول . 196 الّديوان
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،  ة أربعة أقسامٍ أو أقاليم رئيـس       ضرورة أن تدرس العراق وفقَ     وتبعاً لما مضى أرى             

:  ، وإقليم ما بين النّهـرين      " السواد "فرات  ، وإقليم شرقي نهر ال     نهر الفرات إقليم غربي   :  هي

  : وذلك وفق التّفصيل اآلتي.  ، وإقليم شرقي نهر دجلة " الجزيرة الفراتية "دجلة والفرات 
                                                                                                                                               

 = ــراق ــر العـ ــدارك بكـ ــيس تَـ   وقـ
   

 وتغلــــب مــــن شــــرها األعظَــــمِ
    

  ] الطويل [                          : ، وكالهما بكري قد سكن العراق ويشير طرفة إلى المرقَّش . 58 الّديوان
  ترحـــَل مـــن أرض العـــراق مـــرقَّشٌ

   
ــرا   ــوي س ــربٍ ته ــى ط ــهعل  عاً رواحلُ

    
 إلى دجلـة ونهـر      – ملك قضاعة    – امتداد ملك الضيزن     – جاهلي   –في حين يذكر عدي بن زيد        . 72 الّديوان

  ] الخفيف [                                                                                 :  إذ يقولالخابور ،
  ـجـــد  إذ بنـــاه وإذوأخـــو الحـــضرِ

   
 ةُ تُجبــــى إليــــه والخــــابورلـــــ

    
 سكن إيـاد فـي سـاحة العـراق ،              – جاهلي   –ويذكر أمية بن أبي الصلت       . 185  " ديوان المروءة  "الّديوان  

  ] المنسرح[                                                                                              : يقول
ــاد لَـــ  ــومي إيـ ــم ا وقـ ــم ُأمـ   نَّهـ

  
 مــنِّع ــزُل الــ ــاموا فَتُجــ ــو أقــ  ولــ

    
ــراق إذا    ــاحةُ العـ ــم سـ ــوم لهـ   قـ

   
   ـــطُّ والقلـــمســـاروا جميعـــاً والق 

    
، وبالتّحديد في أنقرة حيثُ   أن إياداً قد سكنت العراق– جاهلي  –ويؤكِّد األسود بن يعفر النَّهشلي       . 77 الـّديوان 

  ] الكامل [           :  حيث يقول ،، وعروبة أهل الخورنق والسدير وغيرها ةالفرات ذاكراً قبيلة لخم في الحير
ــاذا أ ــمـ ــر َؤمـ ــد آِل محـ   قُل بعـ

   
 ــاد ــد إيــ ــازلهم وبعــ ــوا منــ  تركــ

    
دير وبـــارقأهـــُل الخورنـــق والـــس  

   
 ــنداد ــن سـ ــشّرفات مـ ــصر ذي الـ  والقـ

    
 ــأنقرة ــوا بـ ــيهم نزلـ ــسيُل علـ    يـ

   
 دمـــاء الفُـــرات يجـــيء مـــن أطـــوا 

    
وهذا المتلمس الضبعي يحن إلى العراق بعد أن طرده عمرو بـن             . 125 – 124  ، المفّضليات  المفضل الضبي 

  ] الكامل [                                                                         :  عنها حيثُ يقول– ملك المناذرة –هند 
ــانو ــه كـ ــراقَ وأهلَـ ــوىإن العـ   ا الهـ

  
 ــي و ــَأى بـ ــإذا نَـ ــد دفـ ــم فَلْيبعـ  هـ

    
،   أماكن سكن القبائل ذاكراً أن بكراً سكنت العـراق         - جاهلي   – دد األخنس بن شهاب التّغلبي    عوي . 74 الّديوان

  ] الطويل [                                        :  يقول ، وبهراء سكنت الرصافة ،وإياداً أغارت على السواد
ــشَ   وب ــراق وإن تَ ــر الع ــا ظه ــر له   ْأك
   

    حاجِــب ــْل دونَهــا مــن اليمامــةحي 
    

  مكـــانَهموبهــراء حـــي قـــد علمنـــا  
   

ــوَل ال   ــرك ح ــم شَ ــب رله الح ــافة  ص
    

ــا    ــسواد ودونه ــي ال ــاد ف ــارت إي   وغ
   

   ــضارِب ــن تُ ــي م ــمٍ تبتغ جــقُ ع  برازي
    

كما ويشير الطّفيل الغنوي إلى قبائل عربية فـي العـراق دون أن      . 107 – 106 ذيل ديوان المهلهل بن ربيعة    

  ]الطويل [                                                                                     : يسميها إذ يقول
  وقـــد علمـــوا أنَّـــا ســـنأتي ديارهـــا

  
ونرفـــع العـــراق عـــون أجـــوازرفَي 

    
   .119 يوانالّد
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  : إقليم غربي نهر الفرات .1

                عي ألنَّه ههذا اإلقليم وحد إفراد ة    تمنطاق الجزيرة العربي ضمن ذَ ا   داً   حيثُ اتُّخدلفُراتُ ح

ـ    . )1(على الفرات  ، ألن العراق ال تقع     فاصالً بين الجزيرة والعراق    رةُ  فالكوفةُ والبصرةُ والحي

، وهي جزء من الجزيرة      ، بل وصريحةُ العروبة     أرض عربية  وغيرها من مدن غربي الفرات    

، وهذا يثبتُُ    الحيرة داراً لملكها  ، وتكفي اإلشارةُ هنا إلى مملكة المناذرة الّتي اتّخذت من            العربية

  . أن مدن غربي الفرات التّابعة للحيرة كانت أرضاً عربية

  : " الّسواد "إقليم شرقي الفرات . 2

؛ ألن هـذه     " الـسواد  "ُأفرِدت المنطقة الواقعة شرقي الفرات وحدها وهي المـسماة                    

 كما  .)2(يعتها الجغرافية عن باقي المناطق المحيطة     المنطقة على طول نهر الفرات تتشابه في طب       

 من شـتَّى     هي عناصر أعجمية   – آنذاك في الجاهلية     –أن العناصر السكّانية الّتي كانت تقطنها       

         ، )3(فُـرس ال - علـى سـبيل المثـال        –األجناس المحيطة بـأرض العـراق ، ومـن ذلـك            

                                                 
ويقـول  .  337 تقـويم البلـدان  "  على ضفّتي دجلة والعراقُ: " ومما يثبتُ ذلك قول أبي الفداء في العراق       )1(

  فـي وصـف    -والـسواد    . 3/272 معجم البلدان " والعراقُ في العرف يعصر على طول السواد        : " الحموي  

  . فنهر الفرات ليس من العراق  بمحاذاة العراق ، إذاًواد يسير يقع على طول الفرات ، والس- ياقوت

، فهو عند متاخمته أرض جزيرة        سبب تسمية السواد بهذا االسم إلى سواده بالزروع واألشجار          يرجع ياقوت  )2(

 ه وهـذ   .3/272 معجم البلـدان   :  ينظر  ، زرعه وأشجارِه رع فيها وال شجر ظَهرتْ خضرةُ       العرب الّتي ال ز   

  . 1/215 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب:   ينظر. مقتبساً إياها من ياقوت التّسمية أوردها األلوسي أيضاً

األلوسي ،   :  ينظر  ، سواد كسرى :  فيقال   –  ملك الفرس     –ومما يثبتُ فارسية السواد ارتباط اسمه بكسرى         )3(

 كسرى أنوشروان قام بحفر خندق من أول الـسواد إلـى             كما أن   .1/215 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب     

 ةالنفيساألعالق  ابن رستة ،     :  ينظر يثُ كانوا يغيرون للسلب والنّهب ،     آخرِه طوالً ليمنع دخول األعراب إليه ح      

لمقاسـمة  اد على ا  وأورد ياقوت أن ملوك الفُرس كانوا يجبون السو       .  332 الّروض المعطار ،  ، الحميري    104

،   كما أن تلك الملوك كانت تنزل السواد       .صبح السواد يجبى على الخراج      ن فيروز حيثَ قَسمه فأ    إلى عهد قَباذ ب   

. بالبدن  ون السواد بالقلب وباقي الدنيا      وإذا عني أحد منهم بناحية من أرضه عمرها وسماها باسمه ، وكانوا يشَبه            

   .3/273 انمعجم البلد : ينظر
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، بـل    فيهارب قد نزلوا هذه المنطقة وأقاموا        أن الع   على ما يثبتُ   م يعثَر ل، و  اموغيره )1(بطُنِّالو

  . )3(، والفرس )2(كانوا يغيرون عليها مما يَؤجج ذلك صراعهم مع سكّانها وخصوصاً األنباط

                                                 
.  91 العرب قبل اإلسـالم   ان ، جورجي ،      زيد :م أنباط العراق ال أنباط الشّام ، ينظر         األنباط عند العرب ه    )1(

مـن  نبطي لـيس    : " يصفُ البكري كرخ العراق قائالً      : ونبطُ العراق ليسوا من العرب وهذه شواهد تثبتُ ذلك          

   أحـد حكمـاء    –ال خالد بن الوليد لعبد المسيح بن بقيلـة          وفي سؤ .  4/1123 معجم ما استعجم  " كالم العرب   

 ، مادة   أساس البالغة  الزمخشري ،     ، "عرب استنبطنا ، ونبطٌ استعربنا      : أعرب أنتم أم نبط ؟ فقال         " –العرب  

أهل عمان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نـبط         : " وقيل أيضاً   .  208 الّروض المعطار ،  ، الحميري   )  نبط (

     ، مـادة    العـرب  لسان،   ، ابن منظور  )  نبط (، مادة    العباب الّزاخر واللباب الفاخر    الصاغاني ،     ، "استعربوا  

أهُل العلم بالشِّعر وفصيح اللّغـة ، ألن أهلهـا          : " ويصفُ ابن عبد المنعم الحميري أهل الكوفة قائالً         ) .  نبط (

      بن عمـرو الـشّيباني  ومن ذلك أيضاً قول مفروق . 106 وض المعطـار الّر ، "عرب كلُّهم لم تُخالطهم األنباط    

  ]الطويل [                                                                                         :– جاهلي –
ــز ــاقَه أنـ ــسواد وسـ ــاط الـ   ى بأنبـ

   
ــي   ــي وفوارســ ــي وأودى رجلتــ  إلــ

    
   .440 عراءمعجم الشّالمرزباني ، 

 ليسوا من العرب ، ويرجع شيخ الربوة أصولهم إلى أصوٍل حامية ، ذاكراً أن مساكنهم                          فنبطُ العراق إذاً  

 وتكاد المصادر تجمع على أن هؤالء األنبـاط كـانوا ينزلـون              .351 خبة الّدهر ن:  ينظر. كانت أرض بابل    

، البكري ،    ) نبط ( ، مادة    تهذيب اللّغة ،   األزهري:  ينظر. في منطقة السواد    البطائح بين العراقين ، وبالتّحديد      

 لـسان ،   ، ابن منظـور   ) نبط  (  ، مادة    العباب الزاخر واللباب الفاخر    ، الصاغاني ،     2/703 معجم ما استعجم  

ول بشر بـن أبـي خـازم         وقد ربط شعراء الجاهلية اسم األنباط بالسواد ، ومن ذلك ق            ) .نبط ( ، مادة    العرب

  ]الوافر [                                                                                  :– جاهلي –األسدي 
ــار  ــو جـ ــب اولـ ــيض متْلِئـ   ك أبـ

   
ــالُ    ــه عيـ ــسواد لـ ــبط الـ ــرى نـ  قُـ

    
  . 119 الّديوان

ل تلـك القبائـل     ن ، فقام النَّبيطُ بقتـا     حيثُ النّبيط واألرمانيو   السواد   من ذلك أن بعض القبائل العدنانية نزلت       )2(

  . 1/52 معجم ما استعجمالبكري ، : وطردها عن بالدهم ، ينظر 

،   بين الفُرس والعرب بسبب نزول قبائل العرب في السواد ؛ إما بهدف الـسطو              تأجج الصراع مرات عديدةً    )3(

أن   إضـافةً إلـى     .14 – 23/12 ، األغـاني  األصفهاني  : مع الفُرس ، ينظر     ة ومن ذلك حروب إياد      أو اإلقام 

هبـة  الحلي ، أبو البقاء     :   ينظر غارة بعض بني شيبان على السواد ،      إ: حرب ذي قار نشبت لعدة أسباب أهمها        

  . 408 – 2/404 مزيدّية المناقب الاهللا ،
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،  )2( وهذه الكور تقسم إلى ستين ناحية ومنطقة       ، )1(ويقسم السواد إلى اثنتي عشرة كورة             

،  )6(، واُألبلّة  )5(قينان، وخ  )4(الجبل:  والمشهور منها  )3(ن خرداذبة المناطقَ الستين   وقد ذكر اب  

 مناطقَ واسعة بـين     تمَلوبهذا يكون السواد قد اش    .  شراتوغيرها الع  )8(، والفَلُّوجة  )7(وقُطْربل

فحد الـسواد    .  دجلة  مما أوصلَه في بعض الحاالت إلى بغداد حيثُ        – دجلة والفرات    –النّهرين  

 ً)13(عرضا )12( إلى حلوان  )11(القادسية  ومن عذيب  ، طوالً )10(ادانبإلى ع  )9(من حديثة الموصل  

                                                 
  ) .كور(  ، مادة ج العروستاالزبيدي ، :   ينظرهي المدينة ،:  الكورة )1(

معجـم   ، الحمـوي ،      18 المسالك والممالـك  بن خرداذبة ،    ، ا  104 ةاألعالق النّفيس ابن رستة ،     : ينظر )2(

  . 3/273 البلدان

   .20 – 18 المسالك والممالك:  ينظر )3(

 . 2/102 معجم البلدان : نظر ي. العراق – زمن ياقوت –ها العامة اسم جامع لجبال عدة ، تُسمي : الجبل )4(

 ،  2/340معجـم البلـدان     الحموي ،    :  ينظر .بلد من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد          : خانقين   )5(

  .2/485 معجم ما استعجم:   ينظر.بالواو "  خانقون " وجاء لفظها عند البكري 

  .1/98  ما استعجممعجمالبكري ،  :   ينظر.مدينة بالبصرة على دجلة : بلّة األ )6(

 ، الحموي ،    3/1083 معجم ما استعجم  البكري ،    :  ينظر قرية قرب بغداد ،   : لسواد ، وقيل    من ا : ربل  طْ قُ )7(

   .4/371 معجم البلدان

 . 4/275 معجم البلدانالحموي ،  :  ينظر.ة كبيرة من سواد بغداد قري:  اسم عدة قرى ، منها: الفَلُّوجة  )8(

 ، وذكر الحميـري أنَّهـا       2/230 معجم البلدان الحموي ،    :  ينظر .بليدة كانت على دجلة     : الموصل  ة  حديث )9(

  .190 الّروض المعطار :  ينظر.مدينة 

)10( عة من دجلة      : ن  حصن بالقرب من البصرة ، وعبادا     : ادان  بالّروض  الحميري ، :   ينظر .في الضفّة الغربي 

  .407 المعطار

)11(ة ، كان خاضعاً للفرس  ماء بالقرب م:ة  عذيب القادسي3/92 معجم البلدانالحموي ، :  ينظر.ن القادسي.  

،   " قبـاذ بـن فيـروز       " لملك الفارسي   هي آخر حدود السواد ، وهي تشكِّل أول العراق ، بناها ا           : حلوان   )12(

  .195 الّروض المعطار  الحميري ،. 2/290 معجم البلدانالحموي ، : ينظر 

بلوغ األرب في   ،   ، األلوسي    332 الّروض المعطار   ، الحميري ،   3/272 معجم البلدان الحموي ،   :  ينظر   )13(

األعـالق  : راً آراء أخرى في حد السواد ، ينظـر           ، وقد أورد ابن رستة ذلك ذاك       1/216 معرفة أحوال العرب  

   .101 ةالنّفيس
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   الس ة  – واد من الموصل على ضفّتي الفرات   وعلى هذا يكونإلـى  – وخصوصاً الضفّة الـشرقي 

، فقـد    نطقة ألخـرى  أما العرض فيختلفُ من م    .  بحر فارس أو خليج البصرة من حيثُ الطّول       

       ة ليصَل إلى أطراف القادسيى ضفّة الفرات الغربيا من جهة الشّ     غرباً ةيتعدرق فقد يـصُل    ، أم

  . لةأحياناً إلى ضفاف دج

  

  : " الجزيرة الفراتّية "إقليم ما بين النّهرين  .3

،  العربي القاطن فيـه   العنصر السكّاني   :  ، أهمها   ألسباب عدة  جاء هذا اإلقليم مستقالً             

       ةجغرافي في بقعة ذاتهـا   –، والفرات  دجلة:   بين نهرين –إضافةً إلى انحصارِه تشكُِّل في حـد 

يتتبع البكري خُطى القبائل منذُ      و . ُأنموذجاً واضح الداللة على التّواجد العربي في أرض العراق        

 فهـذه   ، )1(لجزيرة الفراتية قبـل اإلسـالم     أن خرجت من الجزيرة العربية إلى أن استقرت في ا         

  . )3(من أرض الجزيرة الفراتية )2(قضاعة نزلت في عبقر

،  ومـا يليهـا    )6(والخورنـق  )5( إلى بـارق   )4(وكاظمة  أما إياد فأقامت فيما بين سنداد             

   بيعـة  وحروب ابنـي ر   .  أيضاً )7(رض الجزيرة الفراتية  ستطالوا على الفرات حتّى خالطوا أ     وا

                                                 
 مورِداً أن هذه السلسلة من التَّـشعبات فـي           ، ات الصفحات ختم البكري حديثَه عن افتراق القبائل بعد عشر        )1(

   .1/89معجم ما استعجم : ظر  ين.ل وانتشارها كانت زمن الجاهلية امتداد القبائ

  .4/79 ، معجم البلدانالحموي ، :   ينظر.بالقُرب من البصرة : وقيل ع في الجزيرة ، موض : عبقر )2(

   .1/22 معجم ما استعجم:  ينظر )3(

 .3/761استعجم معجم ما البكري ، : ينظر  .بلّة ، وعليه كانت منازُل إياد نهر فيما بين الحيرة واأل: سنداد  )4(

   .1/319 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . هو الحد بين القادسية والبصرة ماء في العراق ، و: بارق  )5(

 . في الحيـرة     – ملك الفرس    – ليزدجرد األثيم     ملك الحيرة ،   صر بناه النّعمان بن امرئ القيس     ق: الخورنق   )6(

  .226 الّروض المعطار  ، الحميري ،516 – 2/515 معجم ما استعجمالبكري ، : ينظر 

  .1/69 معجم ما استعجم : ينظر )7(
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 ، )1( أدت إلى تفرقهم في مناطق الجزيرة وخصوصاً ما صاقب جهـة الفـرات             – بكر وتغلب    –

  . )2(ع والمعاش وتتبعت الكأل والماءيضاً حيثُ طلبت المتَ حاُل تفرق مضر أوهذه

،  ر ومـض  – بكر وتغلب    –ربيعة  :  ، منها   فالجزيرة الفراتية تشتمُل على قبائل عدة      إذاً        

 علـى    في حين ُأجبِرتْ إياد    ، )3(أما قضاعة فيذكر البكري أنَّها تفرقت بعد غارات التّرك عليها         

 وهكذا تبقى في الجزيرة     . )4(الخروج من الجزيرة بعد إنهاكها وإهالكها في الحروب مع الفُرس         

اطاً وثيقاً لدرجة أن يقال     ، وقد ارتبط اسم الجزيرة بهاتين القبيلتين ارتب        ضر ، وم  ربيعة:  نقبيلتا

   أو ما يحمـُل معنـى ذلـك مـن         ،   )5( " ديار مضر  " و"  ديار ربيعة  " و"  ديار بكر  : " عنها

،  قَسم شيخُ الربوة الجزيرة إلى أربعة أقسام رئيـسة        بل تعدى األمر ذلك لدرجة أن ي      .  العبارات

  .)6(ر، وديار بك ، وديار مضر  ربيعة ، وديارالموصل:  هي

 والمهم أن الموصـَل ال      . )7(دجلة والفرات أما الموصل فَسميتْ بذلك ألنَّها وصلت بين                 

 إضافةً  ، )8(ان فتحها لوها إالّ زمن عمر بن الخطّاب ِإب      ؛ ألن العرب لم يدخ     تُعد من أرض العرب   

 ، فَللفُـرس    لفُـرس والـروم    كانت مقسمة بين ا    – الواقعة على ضفّتي دجلة      –إلى أن الموصل    
                                                 

   .86 – 1/85 معجم ما استعجم  :ينظر )1(

   .89 – 1/87 نفسه : ينظر )2(

 . 1/22 نفسه  :ينظر )3(

   .1/71 نفسه : ينظر )4(

 تقـويم   أبو الفـداء ،    ،   52 المسالك والممالك  ، اإلصطخري ،     1/381 معجم ما استعجم  البكري ،   :  ينظر   )5(

  .1/217 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب ، األلوسي ، 164 الّروض المعطار ، الحميري ، 313 البلدان

   .257 – 255 نخبة الّدهر: ينظر  )6(

الـّروض  ، الحميـري ،      5/223 معجم البلـدان   ، الحموي ،     4/1278 معجم ما استعجم  البكري ،   :  ينظر   )7(

  255 نخبة الّدهر: ينظر . ألنَّها وصلت بين العراق والجزيرة : وقيل  . 563 المعطار

   .564 الّروض المعطار الحميري ،: ينظر  )8(
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 ،الحديثة في شـرقي دجلـة       :   ومن مدن الموصل   . )1(الغربية، وللروم الضفّةُ     رقيةضفّتُها الشَّ 

  . وغيرها،  )2(هي حصن عظيمو بلر، وأغربي الفرات ى جبل مطلٍّ وتكريت عل

ديار ربيعة وسميت   ديار بكر و  ربما جمعت بين     : " أما ديار ربيعة فيقوُل ياقوتُ عنها               

 لهذه البالد قديم      ؛ ألنَّهم كلُّهم ربيعة     ربيعة كلُّها ديار قبـل          ، وهذا اسم كانـت العـرب تحلُّـه ، 

، ومنطقُ ياقوت فـي       هما ابنا وائل بن ربيعة     – كما هو معروف     –فبكر وتغلب   .  )3( " اإلسالم

، والمهم أن هذه     ذلك بإطالق اسم القبيلة األم عليهما     ، و  تعليله يقود إلى الجمع بين هذين الفخذين      

  . المنطقة من أرض العراق هي أرض عربية

 ،لتي تقع وسط البرية     ا )4(سنجار : –بكر وتغلب   :   القبيلة األم  –ومن مدن ديار ربيعة             

ما ديار مضر فيصفُها     أ . وغيرها )7(د، وآم  )6(فارقين وميا  قرب نهر الخابور ،    وتقع )5(نيبِيصونَ

   .)8(ياقوت ذاكراً أنَّها شرقي الفرات

                                                 
   .255 نخبة الّدهرشيخ الربوة ، : ينظر  )1(

   .255 فسهن: ينظر  )2(

   .2/494 معجم البلدان )3(

  .3/760 معجم ما استعجم: ينظر . الحضر  ومدينتها – نهر الثّرثار –ذكر البكري أنَّها الثَّرثار : سنجار  )4(

 معجـم مـا اسـتعجم     : ينظـر   .  ديار ربيعة بين الحيرة والشّام       ذكر البكري أنَها كورة من كور     : ن  يبِيصنَ )5(

  .577 الّروض المعطار الحميري ،:   ينظر.لُها قوم من بني تغلب أهو . 4/1310

 – 5/235 معجم البلـدان  الحموي ،   : ينظر  . ينة في ديار بكر من أرض الجزيرة        هي أكبر مد  : ميافارقين   )6(

236.  

الّروض  يري ، الحم:  ينظر   .جلة  فارقين ، وهي مدينةٌ كبيرةٌ حصينة على جبٍل غربي د         بمقربة من ميا  :  آمد   )7(

  .3 المعطار

   .2/494 معجم البلدان:  ينظر )8(
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ـ الر : ومن أشهر مدنها  .  تحديداً )1(هي الجزيرة :  في حين يقول عنها البكري                ، )2(ةق

،   ربيعـة  – فأرض الجزيرة الفراتية قد اقتُسمت بين قبيلتين عربيتين          . )4(ءها والر ، )3(وحران

،   على سكّانها الهوية العربية رغم أنَّها جاءت بعد السواد حيـثُ الـشّرق              يصبغُ  وهذا –ومضر  

  . وكأنَّها قد زرِعت في ديار الفُرس

  : إقليم شرقي نهر دجلة .4

، باإلضافة إلى اشتماِله على       هذا اإلقليم الضفاف الشّرقية لنهر دجلة وما جاورها        يشمل         

  فاف الغربيةبعضِ الض  .إقليماً مستقالً    أم هس     ا سبب إفرادمكان سكن الفُر فالموصل    فذلك ألنَّه ،

"  نينـوى  "الضفّة الشّرقية المسماة    :  – ضفّتين   – كانت تقسم إلى قسمين      – كما ُأسلفَ الذّكر     –

حدرنا جنوبـاً    وإذا ان  . )5(فكانت رومية "  الموصل "، أما الضفّة الغربية المسماة       وكانت فارسية 

،  بمعنى أن سكّانها عرب   "  أرض الجزيرة الفراتية   "نجد جلَّ الضفاف الغربية وما تالها تُسمى        

                  مـن بـالد دة تُعالشّرقي هإلى ضفاف ة باإلضافةعدداً من ضفاف دجلة الغربي الحظُ أنفي حين ي

 . لـة الواقعة علـى ضـفّتي دج     "  ائن كسرى مد " وخير مثاٍل يستَْأنَس به على ذلك        ، )6(فارس

                                                 
   .2/569 معجم ما استعجم:  ينظر )1(

)2( ضر مدينة في: قّة الر270 الّروض المعطار، الحميري :  ينظر . الجزيرة ، وهي واسطة ديار م.   

الحمـوي ،  : ينظـر  . الرقة يومـان  يوم ، وبينها وبين      ءهي قصبةُ ديار مضر ، بينها وبين الرها       : حران   )3(

 . 2/235 معجم البلدان

)4( طها الحموي    : ءهاالرباء  " ضهمعجـم  : ينظـر   .  في الجزيرة بين الموصل والـشّام        ذاكراً أنَّها مدينة  " الر

ا مـن   دينةٌ رومية أهله  مدينة من أرض الجزيرة متَّصلة بحران ، وهي م        : الحميري   وهي عند     .3/106 البلدان

   .273 الّروض المعطار الحميري ،  : ينظر .النّصارى 

   .255 خبة الّدهرنشيخ الربوة ، : ينظر  )5(

)6(   ة آنذاك   – مثالً   –فبغدادمعجم مـا اسـتعجم  البكري ، : ينظر .  الواقعة على ضفّتي دجلة كانت قريةً فارسي 

   =معجـم   : ينظـر   . وي أن أصلها لألعاجم     يذكر الحم و . 111 – 110 الّروض المعطار   ، الحميري ،   1/262
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 ، ومركز الحكم عنـد     فارس  قصر مملكة  –، وفيها إيوان كسرى      فالمدائن هي دار ملوك الفُرس    

 منها عشر    يذكر  اليعقوبي عدد المدائن فهذا  أما  .  لة دج  نهر تي على ضفّ   وهي واقعةٌ  -األكاسرة  

 أما المنطقـة المعروفـة      ، وغيرها )4(لنّعمانيةاو ، )3( وبهرسير ، )2(العتيقة:   أهمها ، )1(مدائن

 بعد دجلة   – حيثُ تشتمُل على أجزاء واسعة من العراق          ، بعراق العجم فهي ما بعد شرقي دجلة      

  . )5( إضافةً إلى معظم بالد فارس–

ل إن الجزء الغربي لنهر دجلة المشتم     :  وموجز المقال في عرب العراق نستطيع القول                

، والقادسية وغيرها هي آخـر أرض العـرب          ، والكوفة  على بادية السماوة إضافة إلى الحيرة     

،   والفُرس – من غير العرب     –أما منطقةُ السواد فهي ديار األنباط       .  المصاقبة للجزيرة العربية  

 عربيـة باسـتثناء     رضـاً  يعـد أ   – ما بعد السواد     –وفي الوقت ذاته فإن إقليم الجزيرة الفراتية        

  هـي منطقـةٌ   –، وعـراق العجـم     شرق دجلة –في حين يالحظُ أن اإلقليم األخير       .  الموصل

  : وهذه خريطةٌ توضيحية تبين أقسام العراق إلى أقاليم ما بين عروبة وأعجمية.  فارسية

                                                                                                                                               
من خرج من بغداد ، فسلك أي الجانبين أحب ، الشّرقي من دجلـة ، أو                : " ويقول اليعقوبي    . 1/456 البلدان =

   .82 البلدان . "الغربي في قُرى عظام ، فيها ديار الفُرس 

 البلـدان  معجـم  . "لعرب مدائن ألنَّها سبع مدائن      إنّما سمتها ا  : " وقال ياقوت    . 83 – 82 البلدان:  ينظر   )1(

5/75.   

 ،  82 البلـدان اليعقـوبي ،    : ينظـر   . يم  مدينة من مدائن الفُرس تشتمُل على القصر األبيض القد        : العتيقة   )2(

   .526 الّروض المعطار الحميري ،

الـّروض  الحميري ،   :  ينظر   .يلي الشّرق    جانبي المدائن مما     هي المدينةُ الدنيا ، وهي على أحد      : بهرسير   )3(

   .526 المعطار

معجـم   ، الحموي ،     82 البلداناليعقوبي ،   : ينظر  .  الزاب األعلى بين واسط وبغداد       هي مدينة : النّعمانية   )4(

   .5/294 البلدان

   .485 – 469 تقويم البلدانأبو الفداء ، : ر ينظ )5(
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وقد اُستُفيد من عـدة      . 24 ،   22 ،   17 اإلسالمياألطلس التاريخي للعالمين العربي و    العطّار ، عدنان ،     : ينظر  

    ، 30 ،   18 ،   14 أطلس تاريخ العالم القـديم والمعاصـر      أبو غضيب ، هاني خيرو ،       : مراجع أخرى ، منها     

أطلس مؤنس ، حسين ، وآخرون ،        ، 55 – 54 "طبيعي ، سياسي ، اقتصادي       " أطلس ، برافر ، موشيه ،       31

   .45تاريخ اإلسالم 
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מ− :א

          فيها         إن من الحديث        الحديثَ عن عربٍ سكنوا الشّام حقيقةٌ ال مراء أيسر تكون وتكاد ،

 وذلك ألن عرض هذا الجانب يستدعي استذكار عدة ممالك عربية ُأقيمتْ في             ؛ عن عرب العراق  

فقيـام هـذه المملـك      .  ، ومملكة الغساسنة   مر، ومملكةُ تد   مملكةُ األنباط :  رزهاب، ومن أ   الشّام

 يجعُل القارئ يميُل إلى شيء مـن         ، العربية قبل اإلسالم بسنين طوال إلى ما بعد ظهور اإلسالم         

، وفتح   )3(، وأجنادين  )2(، واليرموك  )1(ُل عن غزوة مؤتة   ءغير أنَّنا نتسا  .  الجزم بعروبة الشّام  

،   وبين الـروم   – الغالبية العربية     ذي –قعت بين المسلمين     وهذه الغزوات و   ، وغيرها )4(القدس

  .  ردحاً من الزمناوهذا يشير إلى أن الروم قد قطنوا الشّام وسكنوه

الشّامية كانوا من العجم زمن عمـر        )5(ومما جاء في كتب الجغرافيا أن أهل أذرعات                 

 بل إن عدداً من المدن     . )6( إبان نشر اإلسالم في مدينتهم     م سنن العجم  نَنُه، وكانت س   بن الخطّاب ا

، من ذلك اتّفاقُ الجغرافيين على أن طبريا ما سميت بذلك إالّ نسبةً              الشّامية يعود بناُؤه إلى الروم    

                                                 
:  ينظـر    .في السنة الثَّامنة للهجـرة       )  (تْ زمن النّبي    حي الشّام ، فُت   ن قرى البلقاء ف   هي قرية م  : مؤتة   )1(

   .565 الّروض المعطار الحميري ،

.  ن المسلمين والروم زمـن أبـي بكـر    واد بناحية الشّام من طرف الغور ، وقعت فيه معركة بي  : اليرموك   )2(

كانـت  :  وفيها يقول ابن العديم       .617 وض المعطار الّر  ، الحميري ،   5/434 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  

  .1/79 اريخ حلبتبغية الطَّلب في : ينظر . دار الملك في أنطاكيا للروم إلى أن كانت وقعة اليرموك 

: ينظـر   . كانت به وقعةٌ مشهورة مـع الـروم         موضع معروف في الشّام من نواحي فلسطين ،         : أجنادين   )3(

   .1/130 معجم البلدانالحموي ، 

  .68 الّروض المعطارالحميري ، :  ينظر .لخطّاب بعد سيطرة الروم عليها فُتحت القدس زمن عمر بن ا )4(

 ، الحموي ،    1/131 معجم ما استعجم  البكري ،   : ينظر   . بالد الشّام ، وهي جزء من دمشق         من: أذرعات   )5(

  .19 الّروض المعطار ، الحميري ، 1/130 معجم البلدان

   .19 الّروض المعطار ، الحميري ، 1/132 معجم ما استعجمالبكري ، :  ينظر )6(



 23

       حيـثُ الـروم     إلـى الـشّام       كما أن تجارات قريش لم تصل      . )1(ملك الروم "  طبارى "لبانيها  

     :  يقول أبو هـالل العـسكري      ، )2(طة هاشم بن عبد مناف    اس إالّ بو  – العسكري    حسبما يرى  –

ويقال فـي أصـل عبـادة العـرب          .  )3(" فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشّام فنزل بقيصر         "

أفـال   : " إن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف قد جلبها من عماليق الشّام قائالً لهـم              :  لألصنام

 – ملك الـروم     –بل إن هرقَل    .  )4( " ؟ ، فيعبدوه  ، فأسير به إلى أرض العرب      ني صنماً تعطون

     :   فقـال  – حسب تعبيـر الحميـري       –اليرموك التفت إلى بالده سوريا      لدى هزيمته في معركة     

 كـانوا   –ام   الشَّ  في – كما أن ملوك حلب      . )5(" ، سالم من ال يراك أبداً      السالم عليك يا سوريا    "

  . سكنوا الشَّام مكان العرب الذينوهذا ما يثير التَّساؤَل عن ،  )6(من اليونان والرومان وغيرهم

، وهـي فـي الـنّص     ، وكذلك النّص الثّالث فالشّام في النّص األول هي منزُل قيصر           

 رحَل إلى الـشّام     كان قد  )7(حويضافُ إلى ذلك أن سعيد بن مسج      .  الثّاني ليست من بالد العرب    

 وهذه الشّواهد على سبيل المثال ال على سبيل الحصر          . )8(ليأخذ ألحان الروم وينقلها إلى العربية     

، وإنّما كان     كما يبدو لم يكن طارئاً عرضياً      ، ووجودهم  تثبتُ في مجملها وجود الروم في الشّام      
                                                 

معجـم   ، الحمـوي ،      1/185 الكامل في التَّاريخ   ، ابن األثير ،      3/887 معجم ما استعجم  البكري ،   :  ينظر   )1(

   .385 الّروض المعطار  ، الحميري ،4/18 البلدان

  . )  (ني للنّبي هو الجد الثّا: هاشم  )2(

   .13 األوائل )3(

   .517 الّروض المعطار  ، الحميري ،1/53 الّسيرة النّبوّيةابن هشام ،  )4(

   .333 المعطارالّروض  الحميري ، )5(

  .20 – 1/18ب من تاريخ حلب لَزبدة الحابن العديم ، :  ينظر )6(

تهم ، وهـو أوُل مـن صـنع            وفحـول  هو أبو عثمان سعيد بن مسجح ، مولى بني جمح ، من أكابر المغنّين              )7(

   .3/194 األغانياألصفهاني ، : ينظر . الغناء 

   .3/194 األغانياألصفهاني ،  : ينظر )8(
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عـرب  أما ال .  ، والثّقافي والديني أيضاً    رهم االقتصادي على شكِل إقامة واستيطان حيثُ ظهر أث      

  ؟ ؟ وإلى أين وصل امتدادهم فيها تى دخلوهافإن كانوا قد دخلوا الشّام فم

 فـدفعهم   ، لسكّانها )1( الجزيرة العربية بفعل الحرارة والجفاف إلى بيئة طاردة        لتوتح          

هي أن يكـون     ومن البد  . )2( العراق والشّام وغيرها   الجدب إلى البحث عن مراكز الخصوبة في      

، لذلك توجهتْ أنظاره صوب الشّام حيـثُ         العربي البدوي دائم البحث عن تجمعات الكأل والماء       

  . ، ونعومة العيش الرغيد في عصورٍ موغلة في القدم يجِد مبتَغاه من وفرة المياه

 في التّاريخ   –ن الشّيخ   ي الّذي أشار إليه حس    –ر لنا ذلك التَّشابه     تُفَس هذه الهجرات    ولعلَّ          

 وهـذا يثبـتُ بالفعـل       – الشّام   – )3(الجنسي لسكان الجزيرة العربية مع سكّان فلسطين وسوريا       

  . الهوية العربية لطائفة من سكّان الشّام عبر عصورٍ سحيقة

نيـه ديـسو أن الهجـرات       و، إذ يرى ر     اضطراب هفيفب الشّام   أما زمن دخول العر             

في حين يرجـع    .  )4(، بل كانت أقدم من ذلك      العربية إلى سوريا ال تنتسب إلى النّظام الروماني       

 بـل إن    . )5(الميالد لى الشّام إلى األلف الثّاني قبل     شوقي ضيف خروج الكنعانيين من الجزيرة إ      

هناك ما يشبه التّضافر بين اإلخباريين المسلمين واألجانب          ": محمد أحمد باشميل يقوُل ما نصه     

 ، بـل وقبـل      المستشرقين واإلسرائيليين وغيرهم على أن الشّام كانت موطناً للعرب قبل الميالد          

                                                 
   .1 "من مملكة األنباط إلى قبيلة الفقراء " مدائن صالح السايح ، إبراهيم ، : ينظر  )1(

   .23 العصر الجاهليضيف ، شوقي ، : ر ينظ )2(

  .65 عرب قبل اإلسالمال:  ينظر )3(

   .11 العرب في سوريا قبل اإلسالم: ر ينظ )4(

وهذا يتعارض إلى حد بعيد مع مقالة أحمد عثمان الّـذي رأى أن الكنعـانيين                 .23 العصر الجاهلي : ر  ينظ )5(

في الشّعر  : ينظر    . قد هاجروا صوب الشّام منذُ األلف السادسة قبل الميالد         – ممن جاء من الجزيرة      –وغيرهم  

   .52 الجاهلي واللّغة العربّية
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، وأن ملوك األرض الّذين أول مـن         ، وأنَّهم أول من حكم الشّام      هور بني إسرائيل بعدة قرون    ظ

  ويتْبِع هذا الباحثُ كالمه بعنوانٍ جزئي نـصه          ، )1(" لتّاريخ إنّما كانوا من العرب    ملَك الشّام في ا   

وبغض النّظر أكانت هذه اآلراء مجافية للحقيقة في        .  )2(" العرب أول من ملك الشّام من البشر       "

،  قام العرب في الشّام    أم أصابت كَبِد الصواب إالّ أنَّنا نستدلُّ منها على أسبقية م            ، مبالغة وصفها 

  ، كمملكة األنباط :   إلى ذلك قيام عدة ممالك عربية في أنحاء متفرقة من الشّام قبل الميالد             أضفْ

  . الشّامبالد ثبتُ عروبة ، والغساسنة وغيرها مما ي تَدمرو

،  وبلي ، جذَام، و  ، ولخم  زارة ديار لف  "، وهي عند اإلصطخري       فبالد الشّام عربية           إذاً

 علـى سـبيل المثـال ال        – ءوالرها )4(، فحمص  )3(" وقبائل مختلطة من اليمن وربيعة ومضر     

 . )5(ا منذ الجاهلية  ما وحكّامه م في سكّانه   مدينتان عربيتان  وسنيه دي و عند المستشرق ر   –الحصر  

، أضف إلى ذلك تلـك       )6(بوهذا األلوسي يعدد عشرات المدن الشّامية الّتي بناها الغساسنةُ العر         

  . المدن الّتي بناها األنباط والتّدمريون وغيرهم ممن ملك الشّام من العرب

                                                 
  .13 العرب في الشّام قبل اإلسالم )1(

   .15 نفسه )2(

ويضيف الباحثُ قصي الحسين أسماء قبائل أخرى سكنت الشّام وكانت على تمـاسٍ           . 26 المسالك والممالك  )3(

شـعر الجاهلّيـة    : ينظـر    .خ ، وتغلب     وكلب ، وقضاعة ، وتنو     غسان ، وبهراء ،   : مباشر مع الروم ، منها      

   .100 وشعراؤها

  .2/302 معجم البلدانالحموي ، : ينظر .  مسور ، يقع بين دمشق وحلب بلد مشهور كبير: حمص  )4(

   .11 العرب في سوريا قبل اإلسالم: ر ينظ )5(

ع من كتابه الكثير     هذا الموض  وقد نسب األلوسي في    . 1/212 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب     : ينظر   )6(

إضافةً إلى ذكر عدد من قـصور الـشّام         . حوران ، والبلقاء ، ومعان ، وغيرها        : من األبنية للغساسنة ، منها      

  .العربية 
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أما بالنسبة النتشار القبائل العربية في الشّام فقد أطنب اليعقوبي في ذكر أسماء هذه القبائل                      

،  ، وكلب  ، وحمير  ، وكندة ء   طي –، ومن ذلك ذكره أن أهل حمص جميعاً من اليمن            وأماكنها

 تَـدمر   ، وقد سكنت إياد وكلـب      فأهلها بهراء وتنوخ وإياد    )2( أما حماة  . )1( –وهمذان وغيرهم   

 )5(والالذقية )4( وانتشرت قبائل اليمن في شيرز     ، )3( أيضاً معرة النّعمان   تنوخ فنزلتْ ، أما    أيضاً

ومن الجدير ذكره هنا .  نس البشري في تلك األرض    ، مشيراً إلى عروبة الج     ، وهكذا  )6(وغيرها

، فلعلَّ بعضها يكـون      رورة ربط الجو التّاريخي بالحقبة الزمنية لهجرة هذه القبائل إلى الشّام          ض

، ولكن الشّواهد السابقة تثبتُ أن جلَّ هذه القبائل قد دخلت الشّام في              قد هاجر بعد انتشار اإلسالم    

ةالحقبة الجاهلي .  

، ويكشفُ الستار عن مواطن القبائل العربية في الشّام ما جاء            ومما يؤكِّد عروبة الشّام             

حيثُ ظهر أن الشّام     – في المسكن    –في الشِّعر الجاهلي من ذكرٍ لمنازل القبائل العربية الشّامية          

  . )7(، أو ما شاكل ذلك وها ألولئك الفارين من جزيرتهم جراء جريرة ارتكبكانت ملجًأ

                                                 
   .85 البلدان:  ينظر )1(

ـ   البكـري ،    : ينظر  . مدينة قديمة منذ الجاهلية في سوريا ، وهي موضع في ديار كلب             : حماة   )2( ا معجـم م

  .2/30 معجم البلدان ، الحموي ، 2/466 استعجم

  ،  5/156 معجـم البلـدان   الحمـوي ،    :  ينظـر    .ع في الشّام ، وراءها جبل لبنـان         موض: معرة النّعمان    )3(

   . 555 الّروض المعطار الحميري ،

معجـم  الحمـوي ،    : ينظر  . قلعة تشتمُل على كورة في الشّام قرب المعرة ، بينها وبين حماة يوم              : شيرز   )4(

   .3/383 البلدان

 معجم مـا اسـتعجم    البكري ،   : ينظر   .ساحلية ، وهي من ثغور أنطاكية       مدينة من ثغور الشّام ال    : الالذقية   )5(

4/1147.   

ثـم   . 87نفسه  : ينظر  .  ويفصُل اليعقوبي الحديثَ عن أسماء قبائل دمشق وما حولها            .86البلدان  :  ينظر   )6(

  .89 - 88  نفسه:ينظر  . لى األردن ففلسطينينتقُل إ

  ] =البسيط      [ : إلجالء قبيلة ربيعة عن موطنها حيث يقول – جاهلي –من ذلك وصف سالمة بن جندل  )7(
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، فهذا ابـن عبـد       ، وذكر معاركهم مع المسلمين     أما ما يخص وجود الروم في الشّام                

 كانـت تعـج     – على سبيل المثال     –المنعم الحميري يذكر أن الجيوش الرومية في معركة مؤتة          

وقعات كان الجيشُ الرومي خمـسة       وفي إحدى ال   ، )1( من العرب حاربت ضد المسلمين     بطوائفَ

أما فتح طبريا زمـن عمـر بـن    .  )2(عشر ألفاً منهم عشرةُ آالف عربي حاربوا خالد بن الوليد       

                                                                                                                                               
ــةً  =   ــشّام كاره ــو ال ــة نح ــقنا ربيع س  

   
ــو ــارِس ــبِ   قَ البِك ــمٍ وتأني ــى رغ  ، عل

    
 – غـور تهامـة   –لجاهلية ، وقبيلة قضاعة كانت تقيم في الغور فأحياء ربيعة دخلت الشّام منذُ ا  . 226 الّديوان

  ]الطويل   [            :– جاهلي وحكيم مشهور –يقول عامر بن الظّرب العدواني . فانتقلت إلى الشّام مكرهةً 
    ــه ــور كُلِّ ــن الغ ــا م ــضاعة أجلنين   ق

   
ــى ــإل ــيا  تا فلج ــي المواش ــشّام تُزج   ال

    
 يذكر ملْك التّبابعة ، وملْك حجر آكل        – مخضرم   –وهذا عامر بن الطّفيل      . 230 لفوالمختالمؤتلف  اآلمدي ،   

  ]البسيط                                         [ :يقول .  ذاكراً وصوَل ملكهم إلى الشّام – ملك كندة –المرار 
ــا ــان التّب ــلَفٌ بِك ــم س ــرٍ له ــي ده   ع ف

   
ــشّام    ــى ال ــالك عل ــرار وأم ــن الم  واب

    
  فيصفُ مقام أهله ، ومقام قُضاعة في بـصرى الـشّام حيـثُ              – مخضرم   –أما النّابغة الجعدي     . 392 الّديوان

  ]الطويل [                                                                                               :يقول 
  ضاعةُ كالئــاً قُــوقــد آنــست منّــا   

   
ــحوا بِ ــصنوبرا فأض ــصرون ال ــصرى يع ب 

    
ني أماكن نفوذ مملكة الغساسنة ، أثناء       ويستعرض النّابغةُ الذِّبيا   . 362 جمهرة أشعار العرب  القرشي ، أبو زيد ،      

  ]الطويل                                                      [  :رثاِئه للنّعمان بن الحارث الغساني حيثُ يقول 
  وه بعـــينٍ جليلـــة فـــآب مـــصلّ 

   
دــو ــالجوالنِوغُـ ــُل ر بـ ــزم ونائـ  ، حـ

    
  سقى الغيـثُ قبـراً بـين بـصرى وجاسـمٍ          

   
 ــمي ــن الوس ــث م ــلُ  بغي ــر وواب  ، قط

    
 ــه بر ــد ــن فَقْ   بكــى حــارثُ الجــوالن م

   
ــو ــضائِ حـ ــوحشٌ متَـ ــه مـ  ُلوران منـ
    

عمرو بن    فبعد أن بلَغَه أن    – وهو خال طرفة بن العبد        جاهلي ،  –أما المتلمس الضبعي      .143 - 142الّديوان  

لَهخدأالّ ي مرى الشّاهند قد َأقْسصالبسيط                                     [ :م  العراق ، أنشأ يقول وهو في ب[  
ــتُ حــ  ــه  آلي مأطع هرــد ــراق ال   ب الع

   
   ــي القريــة ــب يأكلُــهُ ف والحوسالــس  

    
  ليــتُ مــن قَــسمٍآ تَــدرِ بــصرى بمــا لــم

   
ــشقُ إذا  ــراددوال دمــ ــس الكــ  يسيــ

    
 تثبـتُ أن أرض الـشّام       – وغيرها الكثير من أفواه الجاهليين       –ولعلَّ هذه الشّواهد     . 98 ،   93 الّديوان: ينظر  

  .كانت تعج بالقبائل العربية في العصر الجاهلي 

، فوقفَ عند لخـم ،    بعض القبائل في موضعٍ آخر  وقد ذكر الحميري أيضاً    . 517 الّروض المعطار  :ينظر   )1(

   .565 نفسه: ينظر .  ، وبهراء ، وبلي وجذام ، والقين

   .535 نفسه:  ينظر )2(
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  جـاوز النَّـزر    ، ألن عدد الروم لـم يت        معركة بين المسلمين والعرب     عبارةً عن  الخطّاب فكان 

  . )1(" شواذ الرومواجتمع إليهم قوم من  : " ، يقول ياقوت الحموي القليل

 غير أن وجودهم كـان      ، )2( ال يمكنُه أن ينفي وجود الروم في الشّام        لََّ هذه الشّواهد  إن المتأم     

لعناصر السكّانية فكانـت     أما عموم ا   . )3(متَناثرة  أقليات  حاميات عسكرية متَحصنة أو    على شكل 

 منذُ عصور ما قبل الميالد إلى زمن انتشار اإلسالم كان            إلى أن الحكم   ، إضافةً   عربية من قبائلَ 

  . ، والمجاورة القوة:  حكماً عربياً يخضع في العديد من جوانبِه لسلطان الرومان بفعل عاملي

لسبب الّذي دفع الجغرافيين القدماء إلى جعل الشّام        ن العثور على تفسيرٍ منطقي ل     وهنا يمك        

 أما بالد الـروم المجـاورة ألرض        . )4( – ر في الجغرافيا   كما م  –لعربية  جزءاً من الجزيرة ا   

.  –  سـوريا  – قد تضم أطرافاً من بالد الشّام      و – تركيا   - )5(فتقع في شمال بالد الشّام    :  العرب

  في الكتب  تبدتْ  المدن القريبة من أرض العرب والّتي      وهذه بعض  )6(وذكر أبو الفداء مدن الروم    

                                                 
   .4/17 معجم البلدان )1(

)2( وم أرضالمنسرح      [  :هذيل  الشّام ، يقول أحد شعراء وقد جاء في الشّعر العربي ما يثبتُ استيطان الر[  
ــوخُ أو ا مآ ــروم أو تنـ ــه الـ ـــبـ   لـ
   

ــــدبأو ز رانــــومــــن ص آطــــام 
    

شـرح  : ينظر  .  الشّام   إن الروم وتنوخ قد سكنوا حلب وغيرها من أرض        : يقوُل السكّري في شرحه لهذا البيت       

   .255 – 1/254 أشعار هذيل

 العـرب قبـل   : نت تقيم في تدمر زمن الجاهلية ، ينظر          كا  ورومانيةً إن جاليات يونانيةً  : يقول حسين الشّيخ     )3(

: ات فارسيةً في العصرِ نفـسه ، ينظـر          ويضيفُ السيد عبد العزيز سالم إلى هذه الجاليات جالي         . 145 اإلسالم

   . 189  قبل اإلسالمتاريخ العرب

سمي الشّام شاماً لشامات    : " ام بهذا االسم حيثُ قال      وذكر شيخ الربوة ذلك صراحةً في تعليله سبب تسمية الشّ         )4(

   .258 نخبة الّدهر" . في أرضه بيض وسود ، ألنَّه من جِهة الشَّمال من جزيرة العرب 

)5(                  وم مـن جهـةبالد الر ة تحدبالد الشّام والجزيرة الفراتي وم ذاكراً أنالجنـوب ،      يصفُ أبو الفداء بالد الر 

 .فبالد الشّام تحد الروم ولكنّها ليست جزءاً منها  . 431 تقويم البلدان: نظر ي

  .439 – 431 نفسه:  ينظر )6(
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وبـالد   . )6(، وَأنْطاليا  )5(، وأرزن  )4(، وملَطْية  )3(ةينووقُ )2(، وقيسارية  )1(اعموري:  الجغرافية

 )9(ةاغَرالمعرةُ والم   أما ، )8(وسلوقية )7(الروم عند ابن خلدون تقع شمالي الالذقية واإلسكندرونة       

 وتعـد  ، )13( وينتهـي الـشّام بطرسـوس     ، ميةفهي شا  )12(ةنَذَوَأ )11(ةصيصوالم ،)10(وأنطاكيا

 ، حيـثُ    ، وبعد هذه المناطق تبدأ دروب الروم       آخر الشّام من الجهة الشّرقية الشّمالية      )14(منبج

                                                 
. اإلسـالمية   تْحها كان من أعظم الفتوحات      مدينة من بالد الروم فتحها المعتصم باِهللا العباسي ، وفَ         : عموريا   )1(

   .4/158 معجم البلدانالحموي ، : ينظر 

  .486 الّروض المعطار الحميري ،:  ينظر .ام على ساحل البحر كبيرةٌ عظيمة مدينة في الشّ: قيسارية  )2(

الـّروض   الحميـري ،   :يا ، وبينها وبين الالذقية يـوم ، ينظـر           مدينة حسنة بين عموريا إلى أنطال     : ة  ينوقُ )3(

  .484 المعطار

   .5/192 معجم البلدان ، الحموي:  ينظر .تُتَاخم الشّام الروم مشهورة بلدة من بالد : ملَطْية  )4(

  . 1/150 معجم البلدان ، الحموي :ينظر .  من أرمينية  وهي جزءمدينة مشهورة لها قلعةٌ حصينة: أرزن  )5(

.   ة وروم ، وهي جزء مـن بـالد قونيـة            مدينة رومية وهي من أشهر بلدان الروم ، أهلها فرنج         : أنطاليا   )6(

  .39 الّروض المعطار  ، الحميري ،1/270 معجم البلدانالحموي ، : ظر ين

معجـم  الحمـوي ،    : ينظر  . أنطاكيا على ساحل البحر الشّامي      مدينة أو حصن بالقرب من      : اإلسكندرونة   )7(

  .56 الّروض المعطار  ، الحميري ،1/182 البلدان

معجم الحموي ،   : ينظر  . ينة في بالد الروم من ناحية الشّام        عند الحموي ، وهي مد    " ة  سِليقي" هي  :  سلوقية   )8(

  .3/242 البلدان

)9( الم5/93 معجم البلدانالحموي ، " . ة ، أعظم وأشهر بالد أذربيجان يمظبلدة مشهورة ع: " ة اغَر.  

  .1/200 معجم ما استعجمالبكري ، : ينظر  .نة معروفة من الثّغور الشّامية مدي: أنطاكيا  )10(

)11( صة   المصوم             : يالحمـوي ،   : ينظر  . هي مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشّام بين أنطاكية وبالد الر

   .5/145 معجم البلدان

  ، الحميري ،   133 – 1/132 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . مدنية في الشّام بناها هارون الرشيد       : ة  نَذََأ )12(

   . عن الجاهلية وهي مدينة جاهلية ، والرشيد متأخّرب أن تكون من بناء الرشيدريوالغ . 20 الّروض المعطار

   .388 الّروض المعطار الحميري ،: ينظر . مدينة في الشّام حصينة : طرسوس  )13(

 معجـم مـا   البكري ،   : ينظر  . من جنْد قنَّسرين ، وهي من بناء الروم ، وكانت من مدنهم العتيقة              : منبج   )14(

  .547 الّروض المعطار  ، الحميري ،4/1265 استعجم
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  رأرض الـشّام      )1(وب أرض الشّام  تتجاوز جباُل الد تبـدُأ مـن سـاحل بحـر الـشّام                    ، أي أن 

  . )2(منبجإلى  ثم تستمر شرقاً إلى أن تصل  ،عظم أنطاكيا وتسير شرقاً لتشمل م– األبيض –

ومن الجدير ذكره هنا أن دروب الروم تدخُل في أرض الشّام مما يـدفع ذلـك إلـى                            

وهذه حـدود   .  االعتقاد أن جزءاً كبيراً من شمالي الشّام يعد من بالد الروم في العصر الجاهلي             

، ورغم صعوبة    لة بين ما هو عربي وما هو رومي في ملكية األرض وهوية سكّانها            وهمية فاص 

 هوية المكان الّذي قيلت فيه هذه القصيدة أو         سة تُتيح إمكانية التّعرف إلى    التّحديد إالّ أن هذه الدرا    

   . روبة واألعجمية، ليتم بذلك الوقوف على اليقين الّذي يقود إلى مكان قولها من حيثُ الع تلك

  

−:

           المتصفِّح ةجمواألدب والتّر  لكتب التّاريخ    إن        عليه العثور على اسم قبيلة رسعوغيرها ي 

    سـكنت إفريقيـا فـي العـصر     ن أصوٍل عدنانية أو قحطانيـة      ذات عروبة صريحة م     ، عربية

 على اسم شاعرٍ واحد نبغ في تلك القارة السوداء طيلة امتداد            متَصفِّحلاا   لن يعثُر هذ    ، بل  الجاهلي

هشةَ دومما يثير ال  .   رغم مجاورة إفريقيا لكلِّ الحدود الغربية للجزيرة العربية         ، العصر الجاهلي 

ة في عـصرنا    د أن الجزء الشّمالي بأكمله يتكون من دويالت عربي        يقيا يج رأن النّاظر لخريطة إف   

 ثلثي سكان الوطن العربي إذا ما أضيفَ إلى ذلـك         ، وهذه الدويالت تشكُِّل ما يزيد على         الحالي

تداد القبائل  ؟ وأين وصل ام    تى تواجد العرب في إفريقيا     ، م  ولكن.  سكّان معظم الشّرق اإلفريقي   

  ؟ ؟ وفي أي زمنٍ تم ذلكالعربية فيها 

                                                 
  .97 – 96 مقّدمة ابن خلدون:  ينظر )1(

 في  – المحيط   – ذاكراً أنَّها تَمتد طوالً من البحر الهندي         العربيةيؤكِّد ذلك تحديد ناصر الدين األسد للجزيرة         )2(

   .1 در الشِّعر الجاهلي وقيمتها التّاريخّيةمصا:  ينظر لى ما بعد دمشق في أقصى الشّمال ،أقصى الجنوب إ
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         دة         تْ صحراء سين  عة إفريقيمصري ة مع أنَّها أرضا ،   اء ضمن نطاق الجزيرة العربيأم

فـي  ،  )1(اعتبرها جورجي زيدان اللّغة العربية ضاماً إليها صحراء مصر الشّرقية    لغتُها السائدة ف  

ـ           : "قائالً  ها   العنصر السكّاني في   حين وصف  ادةٌ يوكان للعرب في جزيرة سيناء ومـا يليهـا س

   رغم القناة الرابطة بين     – وتبدو.   أرض عربية   فسيناء إذاً . )2(" أقدم أزمنة التّاريخ  وحكومةٌ من   

تى تم   ، م  ولكن.   البوابة البرية الوحيدة للنّزوح العربي نحو إفريقيا       –األبيض واألحمر   :  بحرين

  ؟ ؟ وأين انتهت وجهتُه هذا النّزوح

، أمـا     وأهُل المغرب من البربر واليونان     ، )3(ألقباطاكان أهُل مصر قبل اإلسالم من                 

من هنا جاء التّساؤُل عـن زمـن دخـول          ،   )4(أهلُها من النّوبة والزنوج وغيرهم    السودان فكان   

ومن أوفى الكتب   .   كانت أعجمية في الجاهلية    – اآلن   –العرب إفريقيا ما دامت مناطقها العربية       

                                                 
   .1/43 تاريخ آداب اللّغة العربّية: ر ينظ )1(

وقد أكَّد أحمد عثمان عروبة سيناء منذُ القدم مستنداً على أدلة دينية وأخرى تاريخية               . 75 العرب قبل اإلسالم   )2(

في الـشّعر الجـاهلي واللّغـة       : ينظر  . ي صفحات عدة    من نقوشات وحفريات وغيرها ، وجاء تأكيده مكرراً ف        

 يؤيد ذلك رأي ناصر الدين األسد حيثُ حدد موطن العـرب           .  ، وهكذا إلى آخر الكتاب       58 ،   47 ،   45 العربّية

ما بين بحر فارس ونهري دجلة والفرات فـي         : "  واصفاً العرض من الشّرق إلى الغرب في قوِله          – الجزيرة   –

 . 1مصادر الشِّعر الجـاهلي وقيمتهـا التّاريخّيـة          . " رق إلى البحر األحمر ، بل إلى نهر النّيل في الغرب          الشّ

فكانوا يريدون بـالعرب أهـل      ... أما في التّاريخ القديم على عهد الفراعنة        : " يؤكَّد جورجي زيدان ذلك قائال ً     و

وكان وادي النّيل   ... ة بين الفرات في الشّرق والنّيل في الغرب         وشرقي وادي النّيل ، في البقعة الممتد      ... البادية  

ويفـصل محمـد     . 41 العرب قبل اإلسالم   ،" هو الفاصل الطّبيعي بين ليبيا في الغرب وبالد العرب في الشّرق            

ـ       سكنوا سيناء وتجاوزوها إلى ضفاف النّ      ان ذلك ذاكراً أن العرب    بيومي مهر   صعيد ، يل الشّرقية حتّى أعلـى ال

   .94 القديم دراسات في تاريخ العرب: ينظر 

 خطبة عمرو بن العاص الّتي قالها بعد ارتقاِئـه           من نص   ابن تغري بردي   ه ذكر  ما ومما يثبتُ قبطية مصر    )3(

ن علي عهد وال عقد ، إن شئتُ قتلـتُ ، وإ          مصر  لقد قعدتُ مقعدي هذا ، وما ألحد من قبط            : " المنبر ، ومنها    

 إلى المقوقس عظيم القبط في مصر ، ويـروى            )  (كتاب النّبي  وكذلك  .1/8 النجوم الّزاهرة .  "شئتُ بعت   

، إضافةً لما دار فيهـا        ) (أن هذه الحادثة تمتْ بأكملها عن طريق التَّرجمة بين المقوقس ورسول رسول اهللا              

   . 77 - 66فتوح مصر والمغرب  ابن عبد الحكم ،: ينظر . من حديث المقوقس عن العرب 

   .41 العرب قبل اإلسالمن ، جورجي ، زيدا: ينظر  )4(
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، وقد   البن تغري بردي  "   مصر والقاهرة  ملوك النجوم الزاهرة في     " مصر كتاب    عنالّتي ألِّفَتْ   

 تحدثَ عـن     ثم –  بالنّسبة إليه  – )1(القديم والحديث :  ابتدأ المؤلِّفُ كتابه يفصُل في تاريخ مصر      

 انتهاء باألشـعار الّتـي قيلـت فـي          ، )3(، ووصفَ محاسنها ومبانيها وتسميتها     )2(فضل مصر 

بـل لـم    .  ، وال من إفريقيا قاطبةً      يسمي لنا شاعراً جاهلياً واحداً من مصر        دون أن  )4(وصفها

  .  سكنوا مصر قبل الفتح اإلسالمي بقيادة عمرو بن العاص أن العرب إشارةً واحدة تثبتُذكري

،  ، عدد الفراعنة وغيـرهم     وأثناء حديث ابن تغري بردي عن ملوك مصر قبل اإلسالم                 

؛ وذلـك قبـل      عشرة:  ، ومن اليونان   سبعةٌ:  ومن الروم  : " تم الحديثَ عن ملوكها قائالً    ثم خ 

؟ أو أين     فأين العرب الّذين حكموا مصر     )5(" وملكها من الفُرسِ من األكاسرة    ... ظهور المسيح   

للعرب دخول    ، أنّى  ؟ بل  القبائل العربية الحاكمة أو المحكومة في هذه البقعة الجغرافية من العالم          

  ؟ ، وال من رعاياها ، ومصر خاصة وهم ليسوا من حكّامها إفريقيا عامة

،  غيرهم قد تنقّلوا في الجزيرة    و )6( والعمالقة اً وجديس اًإن طسم :  ومن عجيب ما يقال             

 ،  الفراعنـة  م، ومنه   تنقّلوا إلى صنعاء ففلسطين وغيرها انتهاء بمصر       –طسم    أخو –فالعمالقة  

 ذاكراً أن الفراعنة من أصـوٍل       – ليثبت عروبة مصر     –وقد تبنّى محمد عزة دروزة هذا الرأي        

                                                 
   .34 – 1/7 النُّجوم الزاهرة: ينظر  )1(

  .43 – 1/35 نفسه:  ينظر )2(

   .64 – 1/58 نفسه:  ينظر )3(

  .1/67 نفسه:  ينظر )4(

فراعنة وعماليق ويونان وفرس    : ر ، وهم     وتحدث ابن فضل اهللا العمري أيضا عن ملوك مص          .1/77  نفسه )5(

   .25/53 مسالك األبصار: ينظر . وروم وغيرهم ، ولم يذكر ملكا عربياً واحدا 

 ،  221 المحاسن واألضداد الجاحظ ،   : ظر  ين.  هذه قبائل عربية بائدة ، تقاتلت طسم وجديس فيما بينها ففنيتا           )6(

  .267 ألوائلا ، العسكري ، 11/113 األغانياألصفهاني ، 
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وإذا صـحتْ هـذه     .  )1(، وأن العربي عليه أن يتباهى باألهرامات وأبي الهول وغيرها          عربية

،  ، وجـديس    وطـسم  ألن العماليق "  العرب البائدة  "المبالغة فهذا يتناقض على األقّل مع فكرة        

، وال يعقل أن تكون ساللتُهم قد    ، فانتهى وجودهم   دوا عن آخرهم  ي، وغيرهم قد ُأب    ، وثمود  وعاد

  . امتدت إلى عرب مصر أو غيرها من إفريقيا

، جـاؤوا    وقد ذهب محمد دروزة أيضاً إلى أن المصريين والسودانيين من أصٍل واحد                    

إن معظـم    : "  ونراه تارة أخرى يقول    ، )2( العرب عن طريق الصومال    إلى وادي النّيل من بالد    

   ة       علماء تاريخ مصر يقرين القدماء جاؤوا من آسيا الغربيالمصري أن منهم من جاء عـن       رون ،

 . )3(" ، ومنهم من جاء عن طريق برزخ السويس من الـشّمال           طريق باب المندب من الجنوب    

ويزداد هذا االضـطراب    .  )4(ن أصَل المصريين القدماء كان من بالد اليمن       ويذكر هذا الباحثُ أ   

، أثناء فـتح عمـرو بـن         حينما نجد أن الفسطاط هي أوُل مدينة عربية أقيمت في شمال إفريقيا           

، أما دخول العرب إلـى مـصر         ، ففتح عمرو كان في القرن السابع الميالدي        )5(العاص لمصر 

  .  قبل آالف السنين من هذا التّاريخ–سب رأي محمد دروزة  ح–وغيرها فكان 

حكمهم إياها في القرن السابع الميالدي بفتح       وأرخ جودة حسنين جودة غزو العرب إلفريقيا             

، ومع بداية القرن الثّامن الهجري كان العرب قد شملوا بانتـشارهم             )6(عمرو بن العاص لمصر   

                                                 
   .20 عروبة مصر في القديم والحديث : ينظر )1(

   .13 نفسه : ينظر )2(

  . نفسه ، والصفحة نفسها )3(

   .25  نفسه: ينظر )4(

   . 127 "واإلقليمّية   دراسة في الجغرافيا التّاريخّية"شمال إفريقيا الجوهري ، يسرى عبد الرزاق ، : ينظر  )5(

   .18 يقيا اإلقليمّيةجغرافّية إفر : ينظر )6(
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 يرى عدد كبير من الباحثين أن اتّصال العرب بإفريقيـا كـان منـذُ                في حين  . )1(إفريقيا قاطبةً 

ين بد القادر بافقيه أن اليمـاني     ع، حيث يرى محمد      ، في عصورٍ موغلة في القدم      الجاهلية األولى 

 ، وأن  ، فأخذوا يتطلّعون إلى البر اإلفريقي المجاور لهم        حينما أقاموا حضاراتهم اهتموا بالتّجارة    

.  )2( تم عن طريـق بـاب المنـدب        –، واإلفريقي     العربي –اللقاء األول بين سكّان الشّاطئين      

ويذهب .  )3( أصوٍل يمانية   يعود إلى  ريترياأ  أن أصول العديد من سكَّان     وينتهي محمد بافقيه إلى   

هذا دون االستناد إلى     ، وكل  )4(أحمد عثمان إلى أن العرب قد سكنوا وادي النيل في أزمنة قديمة           

ـ        تاريخٍ بعينه يمكن االطمئنان إليه     فبداية دخول العرب مضطربة عند ج ،      لِّ البـاحثين كمـا أن

 عربية فـي     إلى أواصر االتّصال ليتحدثَ من خالِل األواصر والعالقات عن إقامة          بعضهم عمد 

  . إفريقيا منذُ القدم

عاد ليتحدثَ عن نقوشات باللّغة السبئية ظهرت في إفريقيا تعـود           غير أن محمد بافقيه               

د هذا الخبر بحديث محمد بيومي مهران عن جاليات سـبئية           ، ويَؤي  )5(للقرن الخامس قبل الميالد   

الهجرات العربيـة إلـى   و . )6(ريتريا وهضبة الحبشة في القرن السادس قبل الميالد   أنزحت إلى   

، وهذا الرأي يضعفُ     )7( القرن السابع قبل الميالد     كانت منذُ بدايات   – عند محمد بافقيه     –إفريقيا  

        ة الّتي أوردت خبراً يفيدمن الكتب التّراثي اليمانيين قد دخلوا مصر إب      في عدد ان القرن التّاسع    أن
                                                 

   .128  "دراسة في الجغرافيا التّاريخّية واإلقليمّية "شمال إفريقيا الجوهري ، يسرى عبد الرزاق ، : ينظر  )1(

   .166 تاريخ اليمن القديم:  ينظر )2(

   .166نفسه :  ينظر )3(

  . 52 في الشعر الجاهلي واللغة العربية:  ينظر )4(

  .167 لقديمتاريخ اليمن ا:  ينظر)5(

  .198 دراسات في تاريخ العرب القديم: ينظر )6(

   .167 تاريخ اليمن القديم:  ينظر )7(
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،   يعني اإلقامة فيهـا     غير أن دخول اليمانيين مصر بهدف التّجارة أو غيرها ال          . )1(قبل الميالد 

  . وال يعني أنَّها أصبحت عربية

حيثُ تغلغل  ،   يرجع شوقي ضيف الهجرات العربية إلى أواخر األلف الثّاني قبل الميالد                   

 مهـران إلـى هـذا       ، وذهب محمـد بيـومي      )2(العرب في هضبة الحبشة وكونوا مملكةً هناك      

 مصر فـي القـرن      العرب الذين حكموا  "  و الشّاس  "لهكسوسأضف إلى ذلك فترة ا    .  )3(التّاريخ

وفي هذا السرد التّاريخي كفايةٌ تثبتُ أن العرب قد دخلـوا إفريقيـا           .  )4(السابع عشر قبل الميالد   

  فتـرة   باستثناء –ن اضطراب اآلراء وعدم اتّفاقها    غير أ .  ، بل وأقاموا ممالك أيضاً     وسكنوا فيها 

  .  الباحثَ إلى عدم التّسليم بكلِّ ما جاء في بطون الكتبيقود – حكم الهكسوس

 منذُ األلفية الخامـسة     – مثالً   – اُألسر الحاكمة في مصر       إن : فالخلطُ جلي عندما يقال             

ثُنا ابن تغري بردي عن عشرات الملوك اليونـان         ، في حين يحد    )5(قبل الميالد هي ُأسر عربية    

ن بين المصادر التّراثية القديمة والمراجع      فالتّعارض بي .  )6(رس الّذين ملكوا مصر   والرومان والفُ 

 نُسلِّم بها لكثـرة مـا        نكاد ، ال  بل إن فترة الهكسوس الّتي ميَل إلى عروبتها       .  التّاريخية الحديثة 

                                                 
  . 124 المسالك والممالكن خرداذبة ،  ، اب5/552 معجم البلدانالحموي ، :  ينظر )1(

   .26 العصر الجاهلي:  ينظر )2(

 أرجع الهجرات العربية إلى مـصر منـذُ األلـف           غير أنَّه  . 198 دراسات في تاريخ العرب القديم    :  ينظر   )3(

وأرجعه محمد عزة دروزة إلى األلفية الخامسة منذُ القـرن الخـامس             . 210نفسه  : ينظر  . الرابعة قبل الميالد    

  . 18 عروبة مصر في القديم والحديث:  ينظر . واألربعين قبل الميالد

عروبة مصر بين القـديم  ،   ، دروزة ، محمد عزة       77 ،   74 العرب قبل اإلسالم   ، جورجي ،     زيدان: ينظر   )4(

   .66 في الشِّعر الجاهلي واللّغة العربّية،   ، عثمان ، أحمد38 والحديث

  . وغيرها 47 ، 38 ، 26 ، 19 عروبة مصر في القديم والحديث ، دروزة ، محمد عزة: ينظر  )5(

  . 1/77 النّجوم الّزاهرة: ينظر  )6(
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الهكسوس الّـذين    عدد   ، كما أن   ، وطبيعة ملكهم   من حلقات ضائعة حول أسباب دخولهم     اكتنفها  

  . ، عدا عن البقية الّتي خرجت فيما بعد )1(خرجوا من مصر يقدر بمائتين وأربعين ألفاً

، حيث ُأخْرجوا من وادي النّيل وتفرقوا        )2(فالعرب الهكسوس وغيرهم طُرِدوا من مصر            

، وغلبتهم حـضارتُها     مصرد دان بديانة     أما من بقي منهم فق     ، )3(في الجزيرة الّتي جاؤوا منها    

، فمنهم مـن قُتـَل أثنـاء         )5( حاُل عرب إفريقيا   – حسبما أرى    – وهذه.  )4(فصاروا مصريين 

أما من بقي فقد ذاب في حضارة الـسكّان  .  ، ومنهم من طُرِد إلى جزيرته   الحروب والمنازعات 

  . ب مع مرور الزمن تلك الثّقافة الوافدة ليتشر ،األصليين متَخلّياً شيئاً فشيئاً عن ثقافته األصلية

، أمـا   إن العرب في إفريقيا قد انقسموا إلى قسمين      :   ما مضى يمكن القول    ومن خالل           

قسم قد غلبت عليه الثّقافةُ الطّارئة فـي مجتمعـه           ال  ، وهذا  القسم األول فهو ما كان قبل اإلسالم      

وهـؤالء  .   الصريحةُ المباشرة في العادات والتّقاليد واللّغـة       ، دون أن تظهر فيه العروبةُ      الجديد

ريتريـا  أ استوطنوا شرق إفريقيا على الشّريط الساحلي الواقع على خلـيج عـدن فـي                العرب

                                                 
أعتقد أن هذا العدد مبالغٌ فيه ، فمـا  .  42 عروبة مصر في القديم والحـديث ة ، زة ، محمد عز درو: ينظر   )1(

.  وغيرها   – كاملةً   –ن في مصر ، إضافةً إلى عرب السودان وإثيوبيا والحبشة           بالك إذا أضيفَ إليه العرب الباقو     

ـ        في حين يقدر جورجي زيدان عدد     . بضعة ماليين   إلى  فالعدد قد يصل     شّام  العرب في الجزيـرة والعـراق وال

  . 1/43 تاريخ آداب اللّغة العربّية: ر  ينظ.وإفريقيا ببضعة ماليين فقط 

عروبـة مـصر فـي القـديم         ، دروزة ، محمد عزة ،        79 العرب قبل اإلسالم  ان ، جورجي ،     زيد:  ينظر )2(

   .41 والحديث

  . 82 العرب قبل اإلسالمان ، جورجي ، زيد: ينظر  )3(

   .41 عروبة مصر في القديم والحديث ، دروزة ، محمد عزة: ينظر  )4(

صريحو العروبة ،   :  ويؤكِّد هذا الرأي تقسيم محمد عزة دروزة أيضا ألهل الحبشة إلى جنسين رئيسين هما                )5(

ممن دخلوا الحبشة   وكانوا قد دخلوا الحبشة بعد الفتح اإلسالمي ، أما القسم الثاني فليسوا صريحي العروبة ، وهم                 

ووقف أيضا نعوم شقير عند أقسام نوبة الـسودان          . 2/352 بشريتاريخ الجنس ال  : ينظر  . في الجاهلية وقبلها    

  . 56 – 55 تاريخ السُّودان: ينظر . في شرق النِّيل وغربه إلى اتِّصال ديارها بأرض القبط من الديار المصرية 



 37

 – القلـزم    –  لما وقع منهم على سواحل البحر األحمر        إضافةً – )1( الحبشة –وإثيوبيا   والصومال

ا من جهة الشّمال فقد اقتصرت هذه التّجمعات على مـصر            أم . )2(من مصر وأطراف السودان   

 ولعلَّ السبب في ذلـك يعـود إلـى          . )3(حيث الشّريط الساحلي للبحر األبيض وصوالً إلى الدلتا       

، مما مكّنهم ذلك من بعض أجـزاء الـشّرق           التّقارب الجغرافي بين شرق إفريقيا وبالد العرب      

  . ، وخاصةً مصر اإلفريقي

فـي نطقـه     )4(ع بالعروبة الـصريحة   تَّاني من عرب إفريقيا فهو الّذي تم       القسم الثّ  أما          

، ومن ثم بقية إفريقيا في القرن الـسابع   ، وهؤالء هم العرب الّذين دخلوا مصر  وعاداته وتقاليده 

تـشر اإلسـالم    ، فقد ان    معظم إفريقيا   ليشمل ذلك  –بن العاص    فتح عمرو    –الميالدي وما تاله    

، وفي هذا القسم يمكن الحديثُ عن الشِّعر وأعالمه وما خص األدب             ولغتُه بقوة في تلك المناطق    

  . بشكٍل عام

                                                 
دراسات في تاريخ العرب    :  ينظر   .وح جالية سبئية إلى أريتريا وهضبة الحبشة        ي مهران نز  ذكر محمد بيوم   )1(

تـاريخ  : نظـر   يسكّان أريتريا إلى أصوٍل يمنية ،      وأرجع محمد عبد القادر بافقيه جنسية عدد من           .198 القديم

.  الميالد إلى هضبة الحبشة      ية قبل  وذكر شوقي ضيف نزوح اليمنيين في أواخر األلفية الثّان          .166 اليمن القديم 

   .26 العصر الجاهلي: ينظر 

بافقيه ، محمـد    :  ينظر    .– مملكة أكسوم    –تواجد العرب قبل اإلسالم في أطراف مصر والسودان وإثيوبيا           )2(

   .11 عروبة مصر بين القديم والحديث،  ، دروزة ، محمد عزة 167 تاريخ اليمن القديمبد القادر ، ع

 . 41 العرب قبـل اإلسـالم    :  ينظر   فاصل الطّبيعي بين العرب والقبط ،     رجي زيدان أن النّيل هو ال     ذكر جو  )3(

وجط فاصالً  النّيل ُلع موطن العرب يصُل إلى نهر        اًبيعي إلى أن عيد ،         يعودينظـر     النّيل ، بل إلى أعالي الـص  :

الجـاهلي   مصادر الشّعر ، األسد ، ناصر الدين ،        94 دراسات في تاريخ العرب القديم    ،  مهران ، محمد بيومي     

   .1 وقيمتها التّاريخّية

ل الّتي قادها عمـرو     يبدأ دور عروبة مصر الصريحة الحديثة بموجة الفتح األو        : " يقول محمد عزة دروزة      )4(

  .88 عروبة مصر بين القديم والحديث" . ابن العاص 
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 انتشروا في أرجاء الجزيرة العربيـة قبيـل         مالحظ في هذه الخريطة أن العرب     ومن ال 

 هـؤالء  و - غربي نهر النيل     –فريقيا  إاإلسالم ، وقد وصل انتشارهم إلى السواحل الشرقية من          

أما من جهة الشام فقد بلغ امتدادهم إلى دمشق شماالً ، وانحـصر             . انصهروا في الثقافة الطارئة     

القادسية وغيرها مـن المنـاطق الواقعـة        وهذا االمتداد من جهة العراق ليصل مداه إلى الحيرة          

 بين  –رب الجزيرة الفراتية    ن هذه الخريطة قد أهملت ع     أومن الجدير ذكره هنا     . غربي الفرات   

 أماكن انتشار العرب ، ومـا أحـاط هـذا           اً في توضيح  نَيالشكل اآلتي يكون ب    ولعل   –النهرين  

  : االنتشار من األمم المجاورة 
  
  
 :وقد استُفيد أيضاً من       .19 أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر    أبو غضيب ، هاني خيرو ،        : تنظر الخريطة  

   .  58أطلس تاريخ اإلسالم ن ، خريحسين ، وآمؤنس ، 
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  ، أبو غضيب ، هاني خيـرو ،        7 – 6 األطلس التاريخي للعالمين العربي واإلسالمي    العطار ، عدنان ،     : ينظر  

   .19أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر 
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א א−א א :א

ي أن يتّصل العرب بغيرهم من األمم األعجمية ، وذلك بما تقتـضيه حيـاةُ                         من البده 

اإلنسان من تعاونٍ واتّصاٍل بين المجتمعات المختلفة ، وهذه حاُل العـرب مـع غيـرهم مـن                    

األعاجم ، فقد اتّصل عرب الجاهلية بالفرس ، والروم ، واألحباش ، والهنود وغيرهم ألسـباب                

  .كة ؛ ارتكزت في معظمها حول السياسة واالقتصاد والدين وما شاكل ذلك متَعددة متشاب

  

מ− א א .א

                   ـ    وتعد عالقة العرب بالفرس األقوى من نوعها ، ألن ين العـرب   عوامل االتّـصال ب

بب األول إلـى كثـرة      يرجع الـس  :  من حركة شعرية يعود إلى سببين        والفُرس ، وما صاحبها   

الشّعراء العرب الّذين دخلوا أرض الفرس ، في حين يعود السبب الثّاني إلـى غـزارة اإلنتـاج                

  .الشّعري للشّعراء الجاهليين في أرض الفُرس مقارنةً بغيرها من البلدان األعجمية األخرى 

ل بينهما كثيـرةٌ ومتنوعـة       إضافةً إلى عوامل االتّصا    لحديث عن عالقات العرب بالفُرس    او    

ضـرورة   أرى   لذلك) . 1( إلى ما قبل الميالد بقرون عدة      هذه العالقات لرجوع   ؛تطوُل صفحاتُها   

 سرتُد لتجنّب اإلطالة ة في العصر الجاهلياًحديدا بعد التّاريخ الميالدي ، وتفيم همعالقاتأن .  

                                                 
قات العرب بالفُرس لم يستند إلى منهجٍ تاريخي في تحري الدقة الزمنيـة    إن حديث المصادر العربية عن عال      )1(

أثناء عرض عالقات العرب بالفرس ، بل كانت هذه المصادر تذكر أخباراً مجملة دون أن تضعها فـي جوهـا                    

  عن طواف أسالف الفرس في سـالف       – على سبيل المثال ال الحصر       –التّاريخي ، ومن ذلك حديث المسعودي       

ذّين كانوا يحجون   إن سبب تسمية زمزم بهذا االسم يرجع إلى الحجيج الفرس ال          : األزمان حول الكعبة ، وقد قيل       

أما المراجع  . خبار قد تكون مليئة بالمبالغات      شَك أن هذه األ    وال . 1/242 مروج الذّهب : البيت الحرام ، ينظر     

ا يـدعي مؤلِّفوهـا علـى النّقوشـات           معتمدةً كم الجو التّاريخي ،    ضمن  التّاريخية الحديثة فقد وضعت أخبارها      

من هنا كان االعتماد على هذه المراجع ، وخصوصاً تلك الّتي أرجعت عالقات العرب بالفرس إلى ما                 . واآلثار  

دراسـات  ، مد بيومي مهران ، مح :  منهاينظر زمنية مختلفة ،  قبل الميالد بقرون عدة واضعةً أخبارها في ُأطُرٍ       

ان ، جورجي ،     ، زيد  214 تاريخ العرب قبل اإلسالم   عزيز ،    ، سالم ، السيد عبد ال      577 في تاريخ العرب القديم   

   .184 – 183  العرب قبل اإلسالميخ ، حسين ، ، الش133ّ العرب قبل اإلسالم
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 ، وخصوصاً ما يتعلَّقُ     )1(ب الجاهليين بالفُرس  تلعب المجاورةُ دوراً كبيراً في عالقات العر      و     

بل إن هذه القبائل قد اخترقت سواد الكوفة لتـصل إلـى            . بقبائل العراق المحيطة بأرض فارس      

 وهكذا تكون ديار العرب قـد       – كما مر في جغرافية العراق       –الجزيرة الفراتية حيثُ الموصل     

       س في ظلِّ وجودة هذه المناطق أو تلك          امتزجت بديار الفُرة تدلُِّل على هويوهمي وبفعل . حدود

واقتصادية،  المجاورة وغيرها قامت بينهما عالقات متنوعة خضعت في معظمها لعوامَل سياسية          

  .وغيرها يضاً العامُل الديني ، والحضاري إضافةً للعامل االستراتيجي لبالد العرب ، وظهر أ

 بالفرس ، مما    ضعفُ عن عوامل ارتباطهم   صال عرب الجاهلية بالروم فت     أما عوامل اتّ            

من هنا جاء تـأخير     . انعكس ذلك على إنتاجِهِم الشِّعري في أرض الروم مقارنةً بأرض فارس            

ة بالرس وم ، مع تقديم عوامل االتّصال مع الحديث عن عوامل اتّصال أعراب الجاهليالفُر.  

  

  : العامل السياسي. 1

 يعد العامُل السياسي الركن األبرز في مجمل عالقات العرب بالفرس ، فقد تََأرجحتْ هذه                     

ير ما  أما المودة فخ  .  وبين االضطراب والصراع تارةً أخرى       قات بين المودة والصفاء تارة    العال

   .)4( وعلى غيرهم)3(لهم على العرب ، وقد استغلَّها الفُرس لتكون عوناً )2(يمثِّلُها المناذرة

                                                 
الد فارس منذُ الجاهلية ، لـذلك رفـض   من ذلك مجاورة بعض القبائل العربية كتميم وعبد القيس وغيرها لب )1(

   .1/196صبح األعشى ي ، القلقشند:  ينظر .ة من ألسنتهم علماء العربية جمع اللغّ

ويرجـع أحمـد     . 263 العرب قبل اإلسالم   . "كان اللخميون عماَل الفُرس     : " وصفها جورجي زيدان قائالً      )2(

شجاعتهم في الحـروب ، وحفظهـم       : لفُرس إلى أسباب عدة ، منها       الشّايب سبب انضمام المناذرة تحت عباءة ا      

   .556 الشِّعر السياسيتاريخ  : ينظر .ود ، وحراستهم تجارات فارس ، وتبشيرهم بحضارة فارس للحد

 ليمة عين أباغ ، ويوم ح    : زوات بين المناذرة والغساسنة بتحريضٍ من الفُرس أو الروم ، ومنها             وقعت عدةُ غ   )3(

 .54 – 51 العرب في الجاهلّيةأّيام حمد، جاد المولى ، محمد أ:  ينظر .ناذرة في صالح الفرس  للماكانتاللتان و

، بيومي  مهران ، محمد    : ينظر  . روم لمؤازرة الفُرس ومناصرتهم     شارك المناذرة في حروب الفرس مع ال       )4(

   .238  العرب قبل اإلسالم تاريخزيز ،، السيد عبد الع ، سالم 587 – 586 دراسات في تاريخ العرب القديم
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 اليد اليمنى للسياسة الفارسية في الـديار        – عاصمة المناذرة    –         وعلى هذا تكون الحيرةُ     

العربية ، وهي أيضاً حلقةُ الوصل بين العرب والفُرس ، إذ كانت تتم عن طريقها جلُّ الوفـادات               

يرة كانت تقتاتُ سياسياً على جراحات السجناء العـرب فـي           كما أن الح   . )1(العربية إلى فارس  

 . )2(سجون الفُرس مشَكِّلةً بذلك الرابطَ الوحيد بين هؤالء السجناء وبين ذويهم في أرض العرب             

 وغيرها ، بـل وأظـن أن        – سيأتي تفصيلها    –إضافةً إلى دور الحيرة في المعامالت التّجارية        

ركزاً استخباراتياً يعطي الفُرس صورةً حية عن حيـاة العـرب ، وأنمـاط           الحيرة كانت تشكُِّل م   

  .تفكيرهم ، مما سهَل ذلك سيطرةَ الفُرس على العرب في قرون عدة 

 ملك –    وخير ما يستشهد به على دور الحيرة إجماع جلِّ المصادر على أن النّعمان بن المنذر          

 . )3(ع لسيف بن ذي يزن عند كسرى ، لتحرير بالد اليمن من األحبـاش              هو الّذي تشفَّ   –الحيرة  

ولوال دور النّعمان لما استطاع سيفُ أن يصل إلى كسرى ، ولوال ذلك لبقيت اليمن غارقةً فـي                  

وبعد امتداد اليد الفارسية إلى عمق الجزيرة العربية حيـثُ الـيمن ،             . غياهب االحتالل الحبشي    

 س فـي أزهـى                  واتّسامها بصفةالتَّحرير والتّخليص من نير االحتالل ، ظهرت صـورةُ الفُـر 

 وغيرها من   )4(رونقها ، فطالتها مفاخر الشّعراء من مديحٍ وتبجيل ، ناعتين الفُرس ببني األحرار            

  .وهكذا تظهر صورةُ الفُرس بهيةً ضاحكةً في عرف العرب ومعهودهم . النّعوت واألوصاف 

                                                 
   .56 – 1/50 جمهرة خطب العربت ، أحمد زكي ، صفو: ينظر  )1(

يخلص أحمد مختار البرزة إلى أن قصائد السجناء العرب في سجون األكاسرة كانت تصُل إلى الحيرة مـن                   )2(

   .378 ألسر والّسجن في شعر العربا:  ينظر .د فارس ، ثم تذاع بين أهلهم بال

 ،  17/220 األغـاني  ، األصفهاني ،     1/44 الّسيرة النّبوّية ، ابن هشام ،      104 الّديباجأبو عبيدة ،    :  ينظر   )3(

   .403 الّروض المعطار الحميري ،

)4(                  إلى المديح والتّبجيل ، ومن ذلك ما أورده الطّبري من مديحِ أبي الـص ذلك ى األمرهـو أبـو     –لت  بل تعد 

 ] =البسيط                                                     [ :  للفرس –الشّاعر أمية بن أبي الصلت الثّقفي 
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ر أن هذا الصفاء في العالقات العربية الفارسية كان سرعان ما يتكدر بـين الفينـة                         غي

واألخرى ، ليصل أحياناً إلى حد الصراعِ والصدام مع العرب إذا ما تعرضت المصالح الفارسية               

يـوم  : فالعصر الجاهلي مليء بالصراعات بين العرب والفرس ، ومن شواهد  ذلـك              . للخطر  

.  )1(الصفقة الّذي أوقع فيه كسرى ببني تميم لدى إغارتهم على قوافل الفُرس اآلتية مـن الـيمن                

إضافة إلى وقعات إياد مع الفُرس ، ومنها وقعة دير الجماجم في ظهر الكوفة ، وكانت لـصالح                  

  .)3(تَ شملهم ، واستمر الصراع بين الفُرس وإياد إلى أن فتك بهم كسرى أنوشروان وشتّ)2(إياد

          ويذهب محمد مختار البرزة إلى أبعد من ذلك في تحليله ، حيـثُ يـرى أن الفُـرس                  

وبمساعدة المناذرة قد عمدوا إلى تأليب القبائل بعضها ببعض ، ومن ذلك تـأجيج الفتنـة بـين                  
                                                                                                                                               

ــزن=  ــن ذي ي ــاُل اب ــأر أمث ــب الثّ   ليطل
   

 ريـــم فـــي البحـــر لألعـــداء أحـــوال
    

   مــامتُه ــالت نع ــد ش ــرقالً وق ــى ه   أت
   

ــض الّــ    ــده بع ــد عن ــم يج ــاالي ذفل  ق
    

ــى  ــى أت ــحتّ ــمببن ــرار يحملُه   ي األح
   

  لعمـــري لقـــد أطولـــتَ قلقـــاالكنْـــِإ
    

 مضطربة النّسبة بينـه     وقد وجدت هذه القصيدة في ديوان أمية بن أبي الصلت          . 2/128 تاريخ الطّبري : ينظر  

  .65 الّديوان:  ينظر وبين أبيه ،

   .440 معجم الشّعراءني ،  ، المرزبا17/228 األغانياألصفهاني ، :  ينظر )1(

 الّروض المعطار   ، الحميري ،   2/504 معجم البلدان  ، الحموي ،     1/70 معجم ما استعجم  البكري ،   :  ينظر   )2(

254.   

 ، البكـري ،     14 – 23/12 األغـاني  ، األصفهاني ،     196 – 1/195 الشّعر والشّعراء ابن قتيبة ،    : ينظر   )3(

 ملـك   – العرب مع الفُرس أيضاً إغارةُ الضيزن بن معاوية النّخعـي            ومن صراعات   .1/71 معجم ما استعجم  

 مما  – الملك الفارسي    – على بعض أشراف الفرس ، حيثُ أصاب أختاً لسابور ذي األكتاف             –قُضاعة في الشّام    

حـصن   هـو    –أجج ذلك الفُرس ، فسار سابور إلى الضيزن وحاصره مدة أربع سنوات مقيماً علـى الحـضر                  

   – 2/90 األغـاني  صـفهاني ،  األ: ينظر   .  إلى أن فتك به وقضى على مملكته       –الضيزن بالقرب من تكريت     

 معجـم البلـدان    ، الحمـوي ،      1/24 معجم ما استعجم   ، البكري ،     410 المحاسن والمساوئ ي ،    ، البيهق  91

وتتجلّـى    .204 الّروض المعطـار    ، الحميري ،   232 المستطرف في كُلِّ فن مستظرف     هي ،  ، األبشي  2/268

صورةُ الصراع بين العرب والفُرس في معركة ذي قار حين رفض بنو شيبان إعطاء كسرى أدرع النّعمان بـن                   

 – 24/35  األغـاني  ،األصفهاني: ينظر  .  وكان كسرى قد قتل النّعمان وطالب بأدرعه– ملك الحيرة –المنذر  

  ، الحلّـي ، أبـو البقـاء هبـة اهللا ،       294 – 4/293 معجم البلدان لحموي ،    ، ا  289 األوائل ، العسكري ،     44

   .261 – 260 الّروض المعطار  ، الحميري ،407 – 2/404 مزيدّيةالمناقب ال
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امة مملكـة عربيـة     البكريين والتّغلبيين في حرب البسوس ؛ لمنع كليب بن ربيعة التّغلبي من إق            

قوية في نجد ، ويعد هذا الباحثُ جساس بن مرة البكري وبعض رؤساء القبائل العربية أداةً لتنفيذ                 

فصورةُ الصفاء بين العـرب والفـرس مـشُوبةٌ          . )1(السياسة الفارسية ألن جساساً اغتال كليباً     

  .جاهلي بصراعات دامية استمرت طيلة العصر ال

         وإن ربطت المجاورةُ العرب بالفُرس ، فقد ربطت أيضاً العرب بالروم ، فها هي قبيلةُ               

 مما حال ذلك دون جمع اللّغة من        – وغيرها   –بكر تنزُل بصرى الشّام ، ومضر تنزُل فلسطين         

في ذلـك ألن الـشّام         وال غرابة   .  )2(هاتين القبيلتين وغيرهما من القبائل لمجاورتها بالد الروم       

 – وخصوصاً منطقة سـوريا      – مقْتَسمةٌ بين العرب والروم      – كما مر أثناء دراسة الجغرافيا       –

  .عالوةً على التّداخل الجغرافي بين أرض العرب وأرض الروم 

رابطة بين            وتظهر عالقات العرب بالروم جليةً من النّاحية السياسية في تلك األواصر ال           

ويرجع جورجي زيدان بداية هذه العالقات ، إلى بدايـة           . )3(مملكة آل غسان وبين مملكة الروم     

فلمـا احتـاج الـروم إلـى نـصرتهم          : " ... ظهور مملكة الغساسنة مملكةً مستقلّة حيثُ يقول        

قة الغساسنة مـع     فعال )4("وأصبح لهم شان في حروب الروم والفُرس        ... استنصروهم وقربوهم   

                                                 
   .77 األسر والّسجن في شعر العرب: ر ينظ )1(

   .392 – 1/391 صبح األعشىي ، القلقشند: ينظر  )2(

حالف الروم مع الغساسنة إلى األسباب نفسها الّتي دفعت الفُرس إلى التّحالف مع يرجع أحمد الشّايب أسباب ت )3(

: ينظر   .  هذه العوامل الرابطة أثناء دراسة العامل السياسي في عالقات العرب مع الفُرس            تْركالمناذرة ، وقد ذُ   

جلُّهـا  لتحالف الروم مع الغـساسنة ، و      ويذكر محمد بيومي مهران أسباباً أخرى        . 556 اسيتاريخ الشِّعر السي  

   .562  القديمدراسات في تاريخ العرب:  ينظر أسباب سياسية وعسكرية ،

ويضيف جورجي زيدان أن في أوائل القرن الخامس المـيالدي ، شَـعر الـروم       . 251 العرب قبل اإلسالم   )4(

             فاضـطروا إلـى استنـصار عـرب الـشّام          – عرب العـراق     –بضعفهم ، ورأوا الفُرس يستنجدون اللخميين       

  .255نفسه : ينظر  . – الغساسنة –
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الروم دفعتهم إلى عداء مستَشْرٍ ظهر صداه بين غساسنة الشّام ومناذرة العراق ، رغم أن كليهما                

   .)2( ، بل وامتد هذا العداء أيضاً بين الغساسنة والفُرس)1(عربي

م يهـابون             ويعد الحارث بن جبلة من أشهر ملوك الغساسنة عند الروم ، فقد كان الرو             

وقد منحه القيصر    . )3(سطوتَه ، ويعجبون بشجاعته ، وقد بالغوا في تقريبِه وترقيته والخلع عليه           

 ألنَّه أبلى في الدفاع عن مملكة الروم ؛ حيثُ صد عنهـا غـزوات               )4("بطريق  " و  " ملك  " لقب  

 يحظَ به َأحد من حكّام العرب في الـشّام       لم" البطريق  " أو  " الملك  " ولَقَب   . )5(المناذرة والفُرس 

 ، فلوال بطوالت الحارث في الذّود عن مملكة الروم لما ناَل هذا اللقـب               )6(قبل الحارث بن جبلة   

وهنا يالحظُ امتزاج العامل العسكري بالعامل السياسي حيث استدعت الحروب االستعانة           . الرفيع  

  .سياسية القائمة على التَّحالفات بالجيران ممن تجمعهم العالقات ال

          ولم تقتصر عالقات العرب السياسية مع الروم على الغساسنة في الـشّام فقـط ، بـل                 

تعدتْ ذلك إلى مكّة ؛ في محاولة بعض األعراب إقامة مملكة شبيهةٍ بمملكة الغساسنة في أرض                
                                                 

يوم حليمة ، وكان للغساسنة بقيادة الحارث بن أبي شمر الغساني على            : من أشهر أيام الغساسنة مع المناذرة        )1(

 ، الحلّي ، أبو البقاء      1/266  والشّعراء الشِّعر ابن قتيبة ،     : ينظر   .ة المنذر بن ماء السماء اللخمي       المناذرة بقياد 

   .1/128 مزيدّيةالمناقب الهبة اهللا ، 

)2(                هومي مهران وغيـرد بيوم ، وقد وقف محمس لمصلحة الرالفُر عنـد هـذه     من ذلك حروب الغساسنة ضد 

  .256 مالعرب قبل اإلسالان ، جورجي ،  ، زيد569 دراسات في تاريخ العرب القديم:  ينظر .القضية 

   .256 العرب قبل اإلسالمان ، جورجي ، زيد: ينظر  )3(

 .201 تاريخ العرب قبل اإلسالمسالم ، السيد عبد العزيز ، : من أسمى األلقاب عند الروم ، ينظر: ق البطري )4(

 قبـل   العـرب  جورجي ،     ، زيدان ،   567 دراسات في تاريخ العرب القديم    ،  مهران ، محمد بيومي     : ينظر   )5(

، أو خطـأ عـن        قد يكون خطًأ مطبعياً    –يظهر خطٌأ جلي عند جورجي زيدان في هذا الموضع           . 256 اإلسالم

م أي فـي    947 حينما ذهب هذا الباحث إلى أن الحارثَ بن جبلة قد حظي بلقب البطريق سـنة                 –طريق السهو   

  .سالم ، وانتهت مع بدايات ظهورِه العصر العباسي الثّاني ، في حين قامت مملكةُ الغساسنة قبل اإل

تـاريخ    ، سالم ، السيد عبد العزيز ،       567 دراسات في تاريخ العرب القديم    ،  مهران ، محمد بيومي     : ينظر   )6(

   .199 العرب قبل اإلسالم
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قات إلى اليمن في محاوالت سيف بـن ذي يـزن        وقد وصلت هذه العال    . )1(الحجاز تابعة للروم  

تحرير اليمن من االحتالل الحبشي ، حيثُ توجه سيف إلى قيصر الـروم قبـل توجهِـه إلـى                   

فالممالك العربية في الشّام واليمن وغيرها ارتبطت بالروم ارتباطاً وثيقاً من النّاحية             . )2(كسرى

  .مشتركة هي أساس هذه العالقات السياسية ، ويظهر أن المصالح ال

  

  : العامل االقتصادي. 2

               احتالٍل أو هيمنة أيضاً في عالقات العرب بالفرس ، فأي بارز كان للعامل االقتصادي أثر       

تضع الماَل مرمى ناظريها ، وهذا ما أكَّده أحمد الشّايب في تعليله السابق لسبب تحالف الفُـرسِ                 

أضف إلى ذلك استراتيجية بالد العرب من النّاحية المالحية المتحكِّمة في الطّـرق              . مع المناذرة 

مـع ظهـور    : " التّجارية ، ومما يؤكِّد ذلك ما قاله المستشرق لفتنانـت كولونيـل وميلـسون               

ب اإلمبراطورية الفارسية كانت المالحةُ البحرية في مياه الخليج من النّاحية الفعليـة بيـد العـر               

بل إن نبوخذ نصر الملك البابلي قام بإنشاء مدينة تجارية عند مدخل نهر              . )3("طوال تلك الفترة    

وهذا يدلُِّل على اهتمـام العـرب        . )4(دجلة ، أصبحت فيما بعد سوقاً للمنتجات الهندية والعربية        

  .س الساسانية بالتّجارة ، وعلى أهمية أرضهم منذُ العهد البابلي قبل قيام مملكة فار

                                                 
   .1/69المناقب المزيدّية الحلّي ، أبو البقاء هبة اهللا ، : ينظر  )1(

 . 403 الّروض المعطـار    ، الحميري ،   17/220 األغاني ، األصفهاني ،     103 يباجالّدأبو عبيدة ،    :  ينظر   )2(

دا قد حد.  2/542 المناقب المزيدّيـة  ، وأبا البقاء الحلّي في 103 الّديباجبا عبيدة في ومن الجدير ذكره هنا أن أ     

، ألن هرقل كما هـو       يبدو أن هذا خلط   و" هرقل  " سيفاً أتى    بن ذي يزن ذاكرينِ أن    اسم القيصر في وفادة سيف      

  .  معروف حكم زمن عمر بن الخطّاب ، أي بعد وفاة سيف بعقود عدة

  .36 تاريخ الخليج )3(

   .34  نفسه:نظر ي )4(
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          وكان لقريش حظٌ في العامل االقتصادي ، وذلك عن طريق تجاراتها الّتي وصلت إلى              

وما كان لهذه التّجارات العربية أن تَصَل إلى تلك البالد لوال            . )1(بالد فارس في العصر الجاهلي    

عراق وأخذ اإليالف من     إلى ال  )2(أخذُ قريش اإليالف من كسرى ، فقد خرج نوفل بن عبد مناف           

   .)3(كسرى ، فاتّسعت بذلك تجارةُ قريش وكثرتْ أموالُها

       ومما تحدثنا به المصادر في شأن تجارات قريش خروج أبي سفيان بن حرب مع نفرٍ من                

 ، وتتحـدث    )4(تجار قريش وثقيف إلى بالد فارس ، وتحقيقهم مكاسب تجاريـة كبيـرة هنـاك              

الّتي تفد أرض العرب من بالد الفُرس متَّجهةً إلى عمال فارس            )5( عن تلك اللطائم   المصادر أيضاً 

وهنا يمكن أن تُكْشَفَ بعض األسباب الّتي دفعت الفُرس إلى نُصرة سيف بـن ذي                . )6(في اليمن 

                                                 
 إِيلَافهِم رِحلَـةَ   ۞ لإِيلَاف قُريشٍ   : وهذا ما جاء في قوِله تعـالى          ، فوالصي  كان لقريش رحلتا الشّتاء    )1(

 فيالصاء وتالش ، 2 ، 1 قريش ، آية.   

الحبشة ، والفُرس ، والروم ؛ عن طريق أبناء عبد منـاف            : أخذت قريش اإليالف من الممالك المجاورة لها         )2(

معجم األلقاب واألسماء المستعارة    السيد ، فؤاد صالح ،      :  ينظر   " .المحبرين  " ب الّذين سموا    بن قصي بن كال   ا

 وقد ذكرت العديد من المصادر أن نوفالً توفي على ماء لبني شيبان اسمه              . 287 في التّاريخ العربي واإلسالمي   

 ، الحموي ،    14 األوائلالعسكري ،   : ينظر  . ن مكّة والعراق لدى أخذ اإليالف       في الطّريق الرابطة بي   " سلمان  " 

   .318 الّروض المعطار  ، الحميري ،3/239 معجم البلدان

   .14 األوائلالعسكري ، :  ينظر )3(

   .299 – 298 األوائل ، العسكري ، 145 – 13/144 األغانياألصفهاني ، :  ينظر )4(

: وقيل  ) .  لطم ( ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   :  ينظر    جمع لطيمة ، وهي وعاء العصر ،       :اللطائم   )5(

وذهبـت بعـض    ) . لطـم   (  ، مادة    الّصحاحالجوهري ،   :  ينظر   ار ، تي تحمُل الطّيب وأمتعة التّج    هي العير الّ  

        ، مـادة   اللّغـة  المحيط فـي  الصاحب بن عباد ،     :  ينظر   لعطر والبياعات ،  المعاجم إلى أنَّها سوق فيها أوعية ا      

 ) .لطم (  ، مادة تهذيب اللّغة، األزهري ، ) لطم ( 

 – 2/412 لمزيدّيـة المناقـب ا   ، الحلي ، أبو البقاء هبة اهللا ،          39 – 24/38 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )6(

   .261 الّروض المعطار  ، الحميري ،413
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              ةً للفُركانت سوقاً تجاري لِّ حكمِ ابن ذي يزن وغيرِهر . س يزن ، فاليمن كما تبدو في ظوهذا النَّز

  .كفيٌل أن يعكس لنا الكثير عن عالقات الفُرس مع العرب من النّاحية االقتصادية في الجاهلية 

 ، فرغم أهميـة     السياسة والدين  متَذبذباً بين     بين العرب والروم   يبدو العامل االقتصادي           و

ني ضعيف ، إالّ أن الماَل لم يسر بمحـاذاة          هذا العامل في الربط بين قطبين أحدهما قوي ، والثّا         

  . السياسة الرومية العربية ، ولم يرتق ارتقاء الدين بينهما

 ، أما فيما يخـص      )1(          تمثَّل العامُل االقتصادي بين العرب والروم في التّجارة وغيرها        

 الرابط بين العرب والروم ، ويرجع حسن        التّجارة فقد لعب الغساسنةُ دوراً بارزاً في توطيد هذا        

إبراهيم حسن سبب تحالف الروم مع الغساسنة إلى حماية الغساسنة للمراكز التّجارية من غارات              

، لذلك عمد الروم إلى تشييد شبكة من الطّرق تتَّجه إلـى الجنـوب ،                )2(القبائل العربية المحيطة  

، بل وأنشأ الروم طرقاً عدة تصُل        )3(طريقاً للقوافل التّجارية  وكان مركزها بصرى الشّام لتكون      

      هـة مـن           )4(دمشق بغيرها من المدن للهدف التّجاري نفسر ذلك مرور القوافل التّجاريسا يمم ، 

  .وإلى بالد الروم فيما يتعلّق بالطّرق البرية 

 أن هذه الطّرق كانت تمتـد مـن المحـيط                     أما الطّرق البحرية ، فيذكر إبراهيم السايح      

 ، وهذا ما ساعد على اتّساع تجارة البخور         )5(الهندي إلى موانئ سوريا وغيرها من موانئ الشّام       

                                                 
 من األشكال االقتصادية األخرى ما ذكره رونيه ديسو من أن الحضريين في بـالد الـشّام كـانوا يـدفعون                    )1(

   .5  اإلسالمالعرب في سوريا قبل: ر  ينظ.غرامات ماليةً فادحةً للروم 

   . 1/31 "السياسي والّديني والثّقافي واالجتماعي " تاريخ اإلسالم : ينظر  )2(

   .8 العرب في سوريا قبل اإلسالمه ، نيوديسو ، ر: ينظر  )3(

   .9نفسه  : ينظر )4(

   .3  " من مملكة األنباط إلى قبيلة الفقراء "مدائن صالح: ينظر  )5(
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أما فيما يخص الروم     . )1(اليمنية لتصَل بالد مصر ، والروم ، وكانت تصُل بالد اليونان من قبل            

    ة كانت ماسحاجتهم التّجاري لع            فإنةً إلى تجارات العرب من البخور وغيرها ، الرتباط هذه الـس

  . )2(بالطّقوس الدينية في معابدهم

          ولم تقتصر تجارات الروم على عرب الشّام ، وعرب اليمن ، رغم اتّـساعها مقارنـةً           

تجاريـاً  بتجارة الروم مع عرب العراق وعرب وسط الجزيرة العربية ، فعرب العراق ارتبطوا              

 فقد جمعتهم مصالح تجارية مع كُلِّ الممالـك         – وخصوصاً قريش    –أما عرب الوسط    . بالفرس  

أما العالقات التّجارية بين قريش والروم فقد ابتدأت تتَّسع منـذُ        . األعجمية المحيطة ببالد العرب     

، والشّواهد علـى تجـارة       )3(أن َأخَذَ هاشم بن عبد مناف اإليالف لقريش من القيصر في الشّام           

 ، وهذا الكم كفيٌل بـأن يثبـت عمـق           )4( مع الروم كثيرةٌ جداً    – قريش تحديداً    –عرب الوسط   

  .األواصر االقتصادية بين العرب بمختلف أمكنتهم مع الروم 

  

  : العامل الّديني. 3

مال ، ولعلَّ مرد ذلك يعـود إلـى                   ال شَك أن العامَل الديني يقلُّ أهميةً عن السياسة وال         

لـذلك  . فالنّار ليست كتاباً مقدساً وليست ديانةً سماوية        ، ضعف العقيدة الفارسية الّتي تعبد النّار       

                                                 
   .172  تاريخ اليمن القديمبد القادر ،د عبافقيه ، محم: ينظر  )1(

   .174  نفسه: ينظر )2(

  .13 األوائلالعسكري ، :  ينظر )3(

تهت بقتـل   ، والّتي ان   تجارة عمر بن الخطّاب مع نفرٍ من قريش زمن الجاهلية إلى الشّام           : من هذه الشّواهد     )4(

 وكذلك خروج نفرٍ مـن قـريش فـي         . 119 – 118 الّدياراتاألصفهاني ،   : ينظر  . عمر أحد بطاريق الروم     

     إلقامة ة في مكّة       تجارة إلى الشّام في محاولةة عربيرومي المناقـب  الحلّي ، أبو البقاء هبة اهللا ،        :  ينظر   . إمارة

أحد الرهبان قـرب إحـدى    إلى الشّام في مال خديجة ، وقصتُه مع    ) (ارة النبي   ومنها تج  . 1/69 المزيدّية

أضف إلى ذلك تجارات أبي سفيان وغيره مـن بنـي            . 1/119 الّسيرة النّبوّية ،  ابن هشام   :  ينظر   .امع  الصو

  .أمية الّتي تعج بذكرها كتب المصادر التّراثية 
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 بنظريات المانوية ، والمزدكية ، والزردشتية وغيرهـا         – كما هو معلوم     –اختلطتْ هذه العبادة    

   .من المذاهب الفارسية وفلسفاتها

وكان لرجال الـدين الحريـة فـي إقامـة          : "           أما في بالد العرب فيقول أحمد الشّايب        

فـالجزيرة   . )1("الشّعائر والبِيع ، كما كان لهم أثر في نشر الثّقافات األجنبية في القرى العربية               

، من هنا    )2(واليهودية وغيرها الوثنية ، والمسيحية ،     : العربية كانت قبل اإلسالم تعج بالديانات       

  .إنَّه لمن البدهي أن يتأثَّر الضعيفُ بالقوي فيحاكيه في دينه ومعتقده : يمكن القول 

وكانت الفارسية ودين الفُرس فاشياً في بني تميم ، ولذلك سمى           : "        يقوُل أبو عبيد البكري     

كان مجـاراةً   " دختنوس  " يط بن زرارة التّميمي ابنتَه       ، فتسميةُ لق   )3("لقيط أيضاً ابنتَه دختنوس     

فلقيط هو سيد تميم ، وتميم تدين طائفةٌ كبيرةٌ منهـا بالديانـة              . )4(السم ابنة كسرى ملك الفُرس    

  .الفارسية ، لذلك ال عجب أن يتبع العرب الفُرس في التّسميات بفعل اإلعجاب أو ما شاكل ذلك 

ا يقاُل أيضاً              ومم :             ج ابنتَهة ، بل تزوخول في المجوسيلقيطَ بن زرارة لم يكتف بالد إن

وروى المسعودي أن نـاراً      . )5(إنَّما قُتَل وهي تحتَه     : دختنوس أيضاً على عادة الفُرس ، وقيل        

             س وتغلب عليها المجوسية ، فأخـذ    ظهرت في بالد العرب ، فافتتنوا بها ، وكادت العرب تتمج

                                                 
   .34 – 33 الشِّعر السياسي تاريخ )1(

:  ينظـر     بشيء من التّفـصيل ،     لكلِّ ديانة وقف يحيى شامي على الحالة الدينية عند عرب الجاهلية عارضاً            )2(

   .24 – 17 الشّرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل اإلسالم

   .1/39 ل المقال في شرح كتاب األمثال فص)3(

، العباب الّزاخر واللباب الفاخر   الصاغاني ،   :  ينظر    سمى ابنتَه باسم ابنة كسرى ،      ذكرت المصادر أن لقيطاً    )4(

 ) .س  دختـن (  ، مـادة     تاج العروس ، الزبيدي ،     ) كلََأ(  ، مادة     العرب سانلبن منظور ،    ، ا ) دحمس  ( مادة  

 إن المجوسية كان يدين بها بعض العـرب بـالبحرين ، وكـان         : "ويقول ابن األثير في تمجسِ بعض األعراب        

   .1/358لكامل في التَّاريخ ا" . حاجب ولقيط ، واألقرع بن حابس وغيرهم مجوساً : زرارة بن عدس وابناه 

    .1/358الكامل في التَّاريخ  ابن األثير ، : ينظر )5(
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وهذا يمثُِّل تيـار الـرفض       . )1( هراوةً وشد عليها   – أحد سادات عبس     –خالد بن سنان العبسي     

والممانعة أمام انتشار ديانة الفُرس في الديار العربية ، وإن وافقت تميم على انتشار هذا الـدين                 

  .فإن بني عبس رفضوا هذا الدين الوافد جملةً وتفصيالً 

 – ملك الفُـرس     –      وعند ظهور المزدكية مذهباً دينياً مستقالً في بالد فارس ، قام قباذ                 

 فأبى المنذر ذلك ، وعرضـه قبـاذ علـى           – ملك الحيرة    –بعرضه على المنذر بن ماء السماء       

 ممـا    فاعتنقَه الحارث  – ملك كندة وهو جد امرئ القيس الشّاعر المعروف          –الحارث بن عمرو    

       هذلك قباذ إلى تشديد ملك كندة وتوسيع فَعس لمـن          . )2(دِل حكّام الفُربةً من قوتبدو المكافأةُ سخي

  .دخل دينهم ، وكأن حكّام الفُرس يقومون بحمالت تبشيرٍ لدينهم في أرض العرب 

 عامل  –اذان   أرسل كسرى كتاباً إلى ب     – الحجاز   –       وعند ظهور اإلسالم في أرض العرب       

 . )3( ويعدل عن دينه   – حسب تعبيره    – إن لم يتُب       )(   يأمره بقتل النّبي   -الفُرس على اليمن    

فالتّدخّل الفارسي في ديار العرب تعدى التّدخّل السياسي أو العسكري إلى التّدخّل الديني والفكري              

أو تلك من أرض العرب بديانـة ال تنطبـق          في معتقدات أهل الجاهلية ، فإن تدينتْ هذه البقعة          

  .وهوى ملوك فارس ، تبدد الصفاء بين هذين القومين إلى صراعٍ وصدام 

                                                 
   .68 – 1/67 مروج الذّهب: ظر ين )1(

 أن  - في الصفحة نفـسها ، والجـزء نفـسه           – ويضيفُ األصفهاني  . 9/60 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )2(

بـل إن صـراع     . وأتباعه راجعاً إلى الديانة الفارسية األولـى        شروان رفَض المزدكية ، فَقَتََل مزدك       كسرى أنو 

، وهنا يتّـضح أن      ض العرب حيث مملكة كندة المعتنقة للمذهب المزدكي       أنوشروان مع المزدكية قد امتد إلى أر      

يصارة الروم ال إلى أكاسرة     العداء بين كندة والفُرس كان عداء دينياً ، وهذا ما يفَسر لنا ذهاب امرئ القيس إلى ق                

 المضاع ، وهذا ما سيأتي بيانُه هفارس السترداد ملك.  

وقد روى أبو البقاء هبةُ اهللا الحلّي هذه القصة ذاكراً أن كـسرى          . 1/48 الّسيرة النّبوّية ابن هشام ،    : ينظر   )3(

  .1/52 ةمزيدّيالمناقب ال:  ينظر .إلى فارس  )  (أمر أن يبعثَ النّبي 
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          ويأتي العامل الديني في مصاف العوامل المتقدمة الّتي جمعت بين العـرب والـروم ،            

جزيرة العرب ، وفي بالد الـشّام ،        وذلك ألن الدين المسيحي كان محطَّ اهتمام القادة الروم في           

لذلك حرص الروم على نشر دينهم في األوساط العربية المختلفة ، فالقى هذا الدين قبوالً واسعاً                

ولعلَّ اتّساع هذا العامل المتمثل في الديانة المسيحية يعود         . عند العرب مقارنةً بالديانة المجوسية      

م من جهة ، وإلى ارتباطهم باألحباش من جهـة أخـرى ، ألن الـروم                إلى ارتباط العرب بالرو   

واألحباش يدينون بالديانة نفسها ، وهذا بدورِه يتطلَّب الوقوفَ على العامل الديني بـين العـرب                

  .واألحباش في هذا الموضع من البحث 

ع ذلك إلى زمـنِ التَّبابعـة                   تتحدث المصادر عن انتشار النّصرانية بين العرب ، وتُرجِ        

 وهم أول من تنـصر فـي بـالد          – مدينة في اليمن     – حيثُ كان أهُل نجران      – ملوك اليمن    –

وأرى أن النّصرانية قد تفشَّتْ في عرب الشّام أكثـر مـن غيـرهم ، كيـف ال ؟                    . )1(العرب

بدالً من تمجسهِم رغم     )2(ن ملوك الحيرة  والمصادر تحدثنا عن تَنصرِ النّعمان بن المنذر وغيرِه م        

عامةَ أهل الحيرة من النَّصارى ، وفيهم من قبائل العرب على دين            " بل إن   . أنَّهم عماُل الفُرس    

أمـا  .  وغيرهم   )3("النّصرانية من بني تميم آل عدي بن زيد العبادي الشّاعر ، ومن سليم طيء               

ولعلّـه كـان    : " بو البقاء الحلّي بسطام بن قيس الشّيباني قـائالً          في الجزيرة العربية ، فيصف أ     

                                                 
الـّروض    ، الحميري ،   2/112 تاريخ الطّبري  ، الطّبري ،     26 – 1/24 الّسيرة النّبوّية ابن هشام ،    : ينظر   )1(

  . 572 – 571 المعطار

 ،  87 – 2/86 األغـاني األصفهاني ،   : تنصر النّعمان بن المنذر وغيره ، ينظر        أطنبت المصادر في قصة      )2(

  . 268 – 1/267مزيديَّة المناقب ال ، الحلّي ، أبو البقاء هبة اهللا ، 88 المحاسن والمساوئالبيهقي ، 

   .207 رالّروض المعطا الحميري ، )3(
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فالنّصرانيةُ انتشرت فـي عـرب الـشّام ،     . )1("نصرانياً فإن النَّصرانية كانت فاشيةً في ربيعة      

وعرب العراق ، وعرب الجزيرة لتشمل بذلك بالد العرب ، وقد تكون الديانةَ الثّانية بعد عبـادة                 

  . في الجاهلية ، رغم الفارق النّسبي بين الديانتين في االنتشار واالعتناق األوثان

لألصـفهاني ،   " الديارات  " للشّابشتي ، وكتاب    " الديارات  : "         وتكفي اإلشارةُ هنا لكتابي     

وغيرهما من الكتب الّتي جمعت بين دفوفها العديد من أسماء الديارات الّتي أقيمـت فـي أرضِ                 

 ، وديـر    )4( ، ودير صليبا   )3(، ودير حنظلة الطّائي    )2(دير الجماجم : لعرب منذُ الجاهلية ، مثل      ا

 ، وغيرها العشرات من الـديارات الّتـي بنيـت فـي             )6( ، ودير علقمة   )5(عبد المسيح بن بقيلة   

  .سالم  وبقيت قائمة بعد مجيء اإل– أوضحها األصفهاني أثناء تعليقه على كُلِّ دير –الجاهلية 

          والدين أيضاً كان عامالً من عوامل الصراعِ مع الروم ، فسيف بن ذي يزن توجه إلى                

غير أن العامَل الديني منَع القيصر مـن        . الروم قبل أن يتوجه إلى الفُرس في شأن تحرير اليمن           

لروم ، فكلَّمه أن ينـصره علـى      فخرج إلى قيصر ملك ا    : " ... نُصرة سيف ، يقول األصفهاني      

                                                 
بن أسد بن عبـد العـزى بـن      د أيضا ما يروى عن ورقة بن نوفل         ومن الشواه  . 1/196 مزيدّية المناقب ال  )1(

     عـن ديـنٍ     كان في عبادة األصـنام ، فبحثـا       كِّقصي ، وعبيد اهللا بن جحش بن رئاب الخريمي ، حين أخذا يش            

. جديد ، فوجدا مبتغاهما في النّصرانية ، حيثُ عمد ورقة بن نوفل إلى كتب النّصارى حتّى بلَغَ فيها علماً واسعاً                     

فـي   – النّـصرانية  –وهؤالء بنو عبد المدان يبنون كعبةً لدينهم   .1/141 الّسيرة النّبوّيـة ابن هشام ، : ينظر  

األصـفهاني ،   : ينظر  . ، ويعظّمونها مضاهاةً لكعبة مكّة المكرمة       " الكعبة  " نجران اليمن ، ويطلقون عليها اسم       

وهكذا يكون أرباب المسيحية من العرب أرادوا أن يجعلوا من دينهم ديناً قائماً بذاتـه ، لـه                    .11/255 األغاني

  . في بالد اليمن – مدينة نجران –رِ المسيحية معالمه وآثاره في المنشأ األول لظهو

   .64 الّدياراتاألصفهاني ، :  ينظر )2(

  .76 – 75  نفسه: ينظر )3(

   .111  نفسه: ينظر )4(

  .116  نفسه: ينظر )5(

   .126  نفسه: ينظر )6(
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 . )1("فخرج من عنده يائـساً      ... الحبشةُ على ديني ودين أهل مملكتي       : الحبشة ، فأبى ، وقال      

، غير أن اشتراك الروم      )2(وجلُّ المصادر تثبتُ خروج سيف إلى القيصر قبل ذهابه إلى كسرى          

 ةرحاَل دون نُص هين نفسوم ألهل اليمن مع األحباش في الدالر.  

 كان يهودياً ، فقـضى علـى        – أحد التّبابعة    –          وتذكر المصادر أن ذا نواسٍ الحميري       

           هرجٌل من أهل نجران اسـم س ذو ثعلبـان     " نصارى نجران ، ففروواسـتنجد بقيـصر ،     " د

جـران ألنَّهـم يـدينون      فاستجاب له القيصر بأن بعثَ إلى النّجاشي يحثُّه على نـصرة أهـل ن             

بالنّصرانية ، فلبى النّجاشي طَلَب القيصر ، حيثُ بعثَ جيشاً قوامه سبعون ألفاً من األحباش فيهم                

فالعامل الديني واضح بجالء في احتالل األحباش لبالد         . )3(أبرهة األشرم ، قاموا باحتالل اليمن     

       وم نُصوضوحاً في رفضِ الر س فـي            اليمن ، ويزدادالفُـر عرة سيف بن ذي يزن ، ولوال طَم

  .ثروات اليمن ، إضافةً إلى بعد الرادع الديني لما دخلوا اليمن وحرروها 

  

  : العامل الحضاري. 4

العلمي ، والفكـري عنـد العـرب        :           كانت لمملكة الحيرة مكانةٌ عالية على الصعيدين        

ياج المناذرة للفُرس لم يتوقّفْ في يومٍ من األيام ، فالمنـاذرةُ وإن             ومع ذلك فإن احت   . )4(والفُرس

                                                 
   .103 الّديباجأبو عبيدة ، :  ، ينظر 17/220 : ألغاني ا)1(

 مروج الـذّهب   ، المسعودي ،     2/124 تاريخ الطّبري  ، الطبري ،     1/44 ّسيرة النّبوّية الابن هشام ،    : ينظر   )2(

   .403 الّروض المعطار  ، الحميري ،1/67

 ، المسعودي ،    114 – 2/113 تاريخ الطبري  ، الطبري ،     29 – 1/28 الّسيرة النّبوّية ابن هشام ،    : ينظر   )3(

   . 218 – 17/217 األغاني ، األصفهاني ، 1/67 مروج الذهب

 ، ماجـستير ، الجامعـة     46 األقوام غير العربّية في الـشّعر الجـاهلي       الرفوع ، خليل عبد سالم ،       : ينظر   )4(

 .م 1992األردنية ، األردن ، 
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أصبحت مملكتهم مركزاً علمياً وفكرياً وأدبياً مرموقاً ، إالّ أن احتياجات العرب تفوقُ قدرات هذه               

  .المملكة العربية أو تلك 

يها وتقدمها ، فأصبحت بـالد فـارس                  بهِر العرب بأثر الحضارة الفارسية ، وهالَهم رق       

 ،  )1(فهذا الحارث بـن كلـدة     . قبلةً لمن يبحث عن المجد الَّذي فُقد في غياهب صحراء العرب            

                   خيـراً مـن بـالد فيها الطّـب العرب المشهور وحكيمهم المعروف ، لم يجد بالداً يتعلّم طبيب

ويـروى أن كـسرى قـد         .  على كسرى أنوشروان     وبعد معرفته واشتهارِه أخذَ يفد     . )2(فارس

  سألَه " :   قال  . ما صناعتُك :  أنت ؟ قال     : قال  . الطِّب أعرابي :      نعم من صـميمها وبحبوحـة

 )3(... "فما تصنع العرب بطبيب مع جهلها ، وضعف عقولها ، وسوء أغذيتها ؟              : قال  . دارها  

الد فارس ليطلب ما لم يجِده في أرض العـرب ، فهـدفُ             فالحارث وفد إلى ب   . إلى نهاية القصة    

الحارث المنشود في وفاداتهِ ، إضافةً إلى حديث كسرى المقزمِ للعرب يسلِّطانِ الضوء على تلك               

  .الفجوة الحضارية ما بين أعراب البادية ، وأكاسرة المدائن 

 – ملوك العجم خاصـة      –ان من زوار الملوك      ك )4(       ومما يروى أيضاً أن أبا زبيد الطّائي      

فأبو زبيد يوظِّفُ هذه الوفادات ليتعرفَ علـى         . )5(وكان عالماً بسيرهم وعاداتهم وما شاكل ذلك      

ما استيسر له من معرفة تزيد اطّالعه على عادات ملوك العجم وسيرهم وتقاليـدهم ، فالهـدفُ                 

                                                 
اآلمـدي ،   :  ينظر   ة الثّقفي ، طبيب العرب المشهور ،      الحارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أبي سلم          هو )1(

   .261 المؤتلف والمختلف

   .161عيون األنباء في طبقات األطّباء ابن أبي أصيبعة ، : ينظر  )2(

   .162  نفسه)3(

األصفهاني ،  :  ، ينظر    – شاعر جاهلي    –معد يكرب بن حنظلة بن النّعمان الطّائي        بن  هو حرملة بن المنذر      )4(

  .12/86 األغاني

   .12/86 األغاني األصفهاني ،  ،593 – 2/592 طبقات فحول الشّعراءالجمحي ، : ينظر  )5(
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       في المال أو في الس ال يكمن هالمعرفة ، ورغبة من الفضول في كـشف             عند بياسة ، بل في ح

  .الستار عن تلك الرجاالت الّتي استطاعت أن تبني مثَْل هذه الحضارة العريقة آنذاك 

          واستمر هذا التّأثّر واإلعجاب بمظاهر الحضارة الفارسية ، حتّى بعد ظهور اإلسـالم             

 كغيرهم من األمـم يـؤثِّرون       –ا يرى خليل عبد سالم الرفوع        كم –فالعرب  .  )1(بأعوامٍ طويلة 

ويتأثّرون ، والسبب في ازدياد أواصر االتّصال بالفُرس ناتج عن عامل المجـاورة ، فـالعرب                

  . )2(يعرفون الحضارة الفارسية لذلك بدت مالمحها جلية في نتاجهم الشِّعري

  

  : الوفادات. 5

 العرب إلى قصور األكاسرة بالعـاملين الرئيـسين فـي عوامـل                          ارتبطت وفادات 

فهذا يفـد ليحـسن     . العامل السياسي ، والعامل االقتصادي أكثر من غيرهما         : االتّصال ، وهما    

                   طمعاً في تحسين حاِله دفوذلك ي ، هأو ليناَل غير ، س ، أو ليحافظَ على منصبِهعند الفُر صورتَه

غير أن الهدفَ االقتصادي كان متَنفِّذاً أكثر من العامـل الـسياسي فـي هـذه                 . هكذا  المادي و 

الوفادات ، ولعلَّ مرد ذلك يعود إلى البؤس االجتماعي المتمثِّل في الفقر المـدقع عنـد عـرب                  

 مـن   أما العامُل السياسي في الوفادات فقد اقتصر على زعامات المنـاذرة وغيـرهم            . الجاهلية  

  :رجاالت العرب ، وها هي الشّواهد تثبتُ ذلك 

 على كسرى وعنده وفود من الروم ، والهند ،     – ملك الحيرة    –           وفد النّعمان بن المنذر     

فذكروا ملوك بلدانهم ومفاخرهم ، فافتخر النعمان بالعرب وفضلَهم على جميع األمم ،             . والصين  
                                                 

هذا كسرى العرب ألنَّه يجمع بين سخاء العرب        : " من ذلك قول عمر بن الخطّاب عن معاوية بن أبي سفيان             )1(

ا ألف  عجبتُ لهذه األعاجم ملَكُو   : " وقال سليمان بن عبد الملك       . 1/157ثمار القلوب    الثّعالبي ،     ."وتأنق العجم   

األخبار ر بن بكّار ،      الزبي " .نا مائة لم نستغنِ عنهم ساعة ً      ينا ساعةً واحدة في سياستهم ، وملك      سنة لم يحتاجوا إل   

   .163 اتالموفَّقي

  .م 1992 ، ماجستير ، الجامعة األردنية ، األردن ، 48 ام غير العربّية في الشِّعر الجاهلياألقو: ينظر  )2(
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رها ، فرد عليه كسرى كالمه محقِّراً من أمرِ العرب ، ورافعاً من شأن              ال يستثني فارس وال غي    

وكان رد النّعمان عن طريق ربط رفعة العـرب ومكـانتهم            . )1(الروم والهند والصين والتّرك   

وأعتقـد أن   .  )2(بالفُرس مفتخراً بأحساب العرب وأنسابها ، وكرمها ، ووفائها وما شاكل ذلـك            

ت األخيرة ما كانت إالّ لتحسن صورة النّعمان نفسه عند كسرى ، أما الخطباء األحد عشر                الوفادا

فكان هدفُهم تلميع صورة العرب وإبراز مكانتها بين األمم ، فدافع الخطباء كـان دافعـاً قوميـاً                  

  .جماعياً ، ال دافعاً شخصياً ذاتياً 

 ، وتتبدى صورةُ    )3(لمفاخر والمنافرات في أرض العرب             وأصبحت هذه الوفادات قوتاً ل    

هذه المفاخر في األثر االقتصادي ، ومـن ذلـك افتخـار األعـشى فـي وفادتـه إلـى أرض                          

خُـيالء وكبـرا    " حاجـب   " يرى في ابنه     )6(وهذا زرارة التّميمي  .  )5(طمعاً في المال   )4(فارس

                                                 
أضف إلى ذلك وفادات ملوك المنـاذرة فيمـا          . 1/50 ربجمهرة خطب الع  ت ، أحمد زكي ،      صفو: ينظر   )1(

  .  ووفادة سيف بن ذي يزن وغيره  ،يخص شؤون دولتهم

زيلـوا تلـك    ي ثم أوفد النّعمان َأحد عشَر خطيباً من خطباء العرب إلى كسرى ل             .53 – 1/51نفسه   :ينظر   )2(

والقصة تطـوُل فـي أمـر هـذه          . 1/54نفسه  : ظر   ين .الغشاوة الّتي تعتري عينيه في شأن العرب ومكانتهم         

  . المصادر ، وهذا القدر يفي بالغرض المبتغى د بلغت عدة صفحات في العديد منالوفادات وق

)3(                      ، ـهإلـى بيت هيثبتُ ذلك وفود العرب على كسرى دون بسطام بن قيس الشّيباني ، فقام كسرى ببعث جائزت

   .145 الّديباجأبو عبيدة ، : ظر  ين الحجاز ، هذه القصة من مآثر أهلفأصبحت

الـشِّعر   ابـن قتيبـة ،       : ينظـر    إلى بالد فارس وحديثه مع كـسرى ،       تحدثت المصادر عن وفود األعشى       )4(

  .9/85 األغاني ، األصفهاني ، 1/251 والشّعراء

  ]المتقارب                       [                                         :ومما يثبتُ ذلك قول األعشى  )5(
وقــــد طفــــتُ للمــــاِل آفاقَــــه  

   
ـــــانمع ـــــصمفَح ، ،ـــــشَلرِيفَُأو م 

    
  ــه ــي أرضـ ــي فـ ــتُ النَّجاشـ   أتيـ

   
ــم ــيط وأرض العجــــ  وأرض النّبــــ

    
   .171 الّديوان

لحلّي ، أبو البقـاء هبـة اهللا ،         ا:  ينظر   . اهللا بن دارم التّميمي ، جاهلي        هو زرارة بن عدس بن زيد بن عبد        )6(

  .1/61 مزيديةالمناقب ال
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 فيـرد   )1("أفأتَ مائةً من عصافير كـسرى       ...  حتّى كأنَّك    لقد طارتْ بك الخُيالء   : " فيقوُل له   

وهنا يختلطُ  . )2(حاجب على استهزاء أبيه بالذّهاب إلى كسرى ، فيجلب النّوق العصفورية المائة           

الفخر والتّحدي بالمال ، غير أن قلّة الحيلة والعوز هما ما دفَعا حاجباً إلى المخاطر في الـذّهاب                  

  . لجلب النّوق العصفورية إلى كسرى

        وها هو القَدر مرةً أخرى يشاء أن تَجدب أرض تميم ، فيخرج سيدهم حاجب بن زرارة                

 َأشْهراً ِليقـوا أنفـسهم      – سواد العراق    –إلى كسرى يستأذنُه في السماحِ ألهله أن يدخلوا السواد          

ك برفضِ كسرى ، فيقوم حاجب برهن قوسه إيفاء منه شريطة           ويقَابُل ذل . مهلكة الجوعِ والجدب    

فعوز العرب وحاجتهم ، إضافةً إلى خضوعهم سياسـياً         . )3(أالّ يسمح ألفراد قبيلته بإفساد السواد     

إلى مملكة فارس وغيرها من األسباب ، كانت كفيلةً بجعِل بالد األكاسرة منارةً يهتدي إليها كُـلُّ                 

  .يله في فلوات العرب الشّاسعة ، أو ضاقت به حالُه ، أو انعدمت موارِد رزقه من أضاع سب

قـد تنوعـت مـصادرها      والروم  وبناء على هذا تكون عوامُل اتّصال العرب بالفرس                   

ودوافعها حسب الظّروف والمقتضيات ، بيد أن السياسة واالقتصاد كانا اللبنة األساسـية لنقطـة               

  .رتكاز في تلك العالقات اال

  

  

  

                                                 
  .2/699 الشِّعر والشّعراءتيبة ، ابن ق )1(

  .نفسه ، والجزء والصفحة نفسها : ينظر  )2(

 ، التّمثيـل    الثّعالبي ،   226 الموفَّقياتاألخبار  ير بن بكّار ،      ، الزب  139 – 138 الّديباجأبو عبيدة ،    :  ينظر   )3(

   .1/66 مزيدّيةالمناقب الي ، أبو البقاء هبة اهللا ، لِّ ، الح133 ةوالمحاضر
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א− :א

          ارتبط عرب الجاهلية باألفارقة منذُ القدم ، وخصوصاً بتلك اإلمبراطورية الّتي قامـت             

الـصومال ، والـسودان ، وإثيوبيـا ،         : في مناطق عدة ، منها      " الحبشة  " في جوارهم المسماة    

وقـد  . غيرها من األراضي المحاذية ألرض اليمن العربية من جهة الشّمال اإلفريقي            وأريتريا و 

  : تمثّلت فيما يأتي )1(ارتبطت عالقات العرب بهذه المملكة بعوامَل عدة

            رجةيني بالدةُ القديمة عوامل اتّصال العرب باألحباش إلى العامل الدالمصادر العربي جِعتُر      

 مـع   – ملك حمير    – تعاورت هذه المصادر على سرد قصة ذي نواس اليهودي           األولى ، حيثُ  

نصارى نجران حينما هدم الكنائس والصوامع ، وأحرقَ اإلنجيل ، كما وقتل النّـساء واألطفـال                

نجا " دوس ذو ثعلبان    "  اسمه   – كما مر    –وتذكر المصادر العربية أن شخصاً      . وما شاكل ذلك    

بحة نجران فاستنصر القيصر ، فنصره عن طريق النّجاشي ملك الحبشة ، مما حدا ذلـك                من مذ 

فموقف القيصر وكذلك النّجاشي يتّضح فيه األثر الديني القـوي          .  )2(بالنّجاشي إلى احتالل اليمن   

  .في محاربة أعداء المسيحية 

 قـام ببنـاء     –االحتالل الحبشي لليمن     بعد   –          وتذكر المصادر أيضاً أن أبرهة األشرم       

في أرض اليمن ؛ لدفع حجيج العرب إليها بدالً من الحج صوب            " القليس  " كنيسة ضخمة اسمها    

مما أثار ذلك نفراً من بني كنانة ، فقام هذا النّفر بإحداث خَلٍَل في القليس ، وعنـدما                  . كعبة مكّة   

                                                 
 تتداخل العوامل الرئيسة الرابطة بين العرب واألحباش ببعضها ، حيث تتشابك السياسةُ مع االقتصاد ، وذلك                 )1(

صـورةُ هـذه     تخرج لنا    لذلك ال يمكن أن يفْصَل عامٌل عن آخر ، وهكذا من الصعب أن            . بمبررات دينية بحتة    

  . المالمح ، من هنا يقتضي هذا التّشابك أن تدرس العوامل جملةً واحدة العالقات مكتملةً واضحةَ

   ،  119 – 2/118 تـاريخ الطّبـري    ، الطّبـري ،      1/34 ،   1/32 الـّسيرة النّبوّيـة   ابن هـشام ،     : ينظر   )2(

 البلـدان معجـم    ، الحمـوي ،      2/61  المسّمى العبر  تاريخ ابن خلدون   ، ابن خلدون ،      18 ، األوائل العسكري  

   .468 – 467 الّروض المعطار  ، الحميري ،396 – 4/395
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 ويتّضح من هذه األحداث ومـا    – والقصة مشهورة    – )1(بةعرفَ أبرهة ذلك أقسم على هدم الكع      

تالها من بناء القليس ، وما ترتّب على ذلك من محاولة هـدم الكعبـة ، أن عالقـات العـرب                     

باألحباش قد صبِغتْ صبغةً دينيةً بحتة ، بين حماة النّصرانية من الـروم واألحبـاش ، وبـين                  

  .هادميها من العرب 

 الوقت ذاته يمكن أن نتلمس أواصر االرتباط االقتصادي بـين عـرب الجنـوب                          وفي

الواقعة على ساحل البحر الحبشي هي ميناء البضائع الحبـشية مـن            " زالغ  " والحبشة ، فمدينةُ    

 في اليمن تُعد مجمع التّجار    " زبيد  " أما في أرض العرب فها هي مدينةُ        .  )2(رقيق وفضة وذهب  

من أرض الحجاز والحبشة ومصر وغيرها ، حيثُ تجلب الحبشةُ إليها الرقيـقَ وغيرهـا مـن                 

وهذا يفيد أن هنالك مراكز تجاريةً بين العرب واألحباش ، تخرج البضائع منها وإليها              .  )3(السلع

ا يهتمون بالتّجـارة  وبعد أن قامت الحضارةُ الحميرية أخذ أبناؤه      . )4(عبر طرق التّجارة البحرية   

                                                 
 األغـاني  ، األصـفهاني ،      2/114 تاريخ الطّبـري   ، الطّبري ،     1/28 الّسيرة النّبوّية ابن هشام ،    : ينظر   )1(

 الـروض المعطـار    ،   ، الحميري    2/59 تاريخ ابن خلدون المسّمى العبر      ، ابن خلدون ،    22/223 ،   17/217

 أن أهل نجران هم أصحاب األخدود ، وقـد          – في األجزاء والصفحات نفسها      –تشير هذه المصادر   . 573 ،   18

   " . 4"  ، آية  البروج  ، قُتلَ أَصحاُب الْأُخُدود  : ذكرهم القرآن الكريم في قوِله تعالى

كري أن األحباش قد أنفذوا جيشاً لليمن ، غير أن المقاومة الحميرية حالت دون              ويضيفُ أبو هالل العس             

 احـتالل    مـن  بـه  تمكّن ،احتالل اليمن ، مما استدعى ذلك بعث جيشٍ في سبعين ألفاً تحت قيادة أبرهة األشرم              

 اليمن في حماسة دينيـة قويـة        ويعني هذا أن األحباش كانوا مصرين على احتاللِ        . 14 األوائل: ينظر  . اليمن  

  .متَأججة ، وقد تكون هنالك أسباب أخرى لهذا اإلصرار 

   .282 الّروض المعطار الحميري ،: ينظر  )2(

   . 284نفسه :  ينظر )3(

 منذُ الجاهلية قام التّجار العرب بركوب البحـر ، ولـم تقتـصر            : " ومما يؤكِّد ذلك قوُل أحمد محمد عطية         )4(

أعمالهم على التّجارة والتّبادل التّجاري ، بل قادتهم تجارتهم ورحالتهم البحريـة إلـى مهـام ثقافيـة وعلميـة                    

   احل الـشّرقية ووسـكّان الـس   ... وحضارية أشمل وأعمق ، فقد عززوا عوامل االتّصال والحوار بين العـرب             

= " مخـا   " وميناء   . 45 أدب البحر " . على السواحل اإلفريقية    وأقاموا المراكز التّجارية والسكّانية     ... إلفريقيا  
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.  )1(الخارجية الّتي كانت أبرز دعائم حياتهم ، فقد تطلَّع هؤالء إلى البر اإلفريقي المجاور لهـم               

وفي المقابل استغلَّ األحباشُ انشغاَل الحميريين بصراعاتهم الداخلية ، وأخـذوا يتطلّعـون إلـى               

 هنا تعود إلى التّجـارة بحجـة الـدين ،           فأسباب احتالل اليمن  .  )2(الشّاطئ العربي المقابل لهم   

فالتّجارةُ إذاً عامل صراع بين اليمنيين واألحباش ، للسيطرة على نقطـة االرتكـاز التّجاريـة                

  .المتمثّلة بمضيق باب المندب ، والسواحل الشّرقية والغربية للبحر األحمر 

وصاً قبيلة قريش الّتـي سـميت             وكان لعرب الوسط نصيب من هذه التّجارات ، وخص      

وقد قَوِيتْ تجارتُها   .  )3( لتقريشها البياعات وتكسبِها وتجارتها    – عند بعض اللّغويين     –بهذا االسم   

فـي حـين    .  )4(مع الحبشة منذُ أن َأخَذَ عبد شمس بن عبد مناف اإليالفَ لهم من ملك الحبـشة               

في تعليلها أسباب االحتالل الحبشي لليمن ، ومـا         تذهب المراجع الحديثة إلى أسباب أعمق وأنفذ        

حاط ذلك من عوامل خرجت في حلًى دينية عند القدماء وبعـض المحـدثين ، بـل ، وحلًـى                    

   )5(.اقتصادية عند جلِّ المحدثين 

                                                                                                                                               
تاريخ عبد القادر،   بافقيه ، محمد    : ينظر    .السبئي زمن الجاهلية كان يعج بالسفن ، وبالحركة التّجارية النَّشطة         = 

د إلى ما قبل المـيالد حيـثُ         العربية صوب إفريقيا عبر البحر األحمر تعو       التّجارةَ  كما أن   .168 اليمن القديم 

   .45 أدب البحر عطية، أحمد محمد ، :ينظر . وصلت سفُن العرب إلى أريتريا وغيرها من السواحل اإلفريقية 

   .166 تاريخ اليمن القديمبافقيه ، محمد عبد القادر ، : ينظر  )1(

   .167نفسه  : ينظر )2(

           ، مـادة   العـرب لـسان ، ابـن منظـور ،   ) قـرش  (  ، مادة عظمالمحكم والمحيط األابن سيده ،   : ينظر   )3(

وذهبت بعض اآلراء إلى أن سبب تسمية قـريش يعـود           ) . قرش  (  ، مادة    تاج العروس ، الزبيدي ،    ) قرش  ( 

 ، مادة   عظماأل المحكم والمحيط ، ابن سيده ،     ) قرش  ( ، مادة   العين  الفراهيدي ،   :  ينظر   ة ، لتجمع أهلها في مكّ   

  .، وهناك من ذهب مذاهب أخرى ) قرش ( 

   .14 األوائلالعسكري ، :  ينظر )4(

 على أن االحتالَل الحبشي يعود في المقـام األول إلـى            – حسب علمي    – أجمعت المراجع التّاريخية الحديثة      )5(

 =    القـديم  دراسات في تاريخ العـرب    ،  مهران ، محمد بيومي     : ينظر   . العامل االقتصادي المتمثّل في التّجارة    
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          ويسلِّطُ محمد بيومي مهران الضوء على عوامل أكثر شمولية أثناء تعليلـه ألسـباب              

في حين يربطُ السيد عبد العزيز سالم بين تزايد نفوذ الحبشة وبـين اتّـساع رقعـة                  . )1(الغزو

 ويعلِّـُل سـبب فتـك ذي نـواس الحميـري                      – خاصةً نجران    –النّصرانية في أرض العرب     

 . )2( بالنّصارى إلى أن ذا نواس أراد أن يضرِب قاعدة الحبشة في أرض العـرب              – اليهودي   –

  . أن ذا نواس قد تعمد الفتك بنصارى نجران متذرعاً بالدين ليحقِّقَ بذلك مكاسب سياسية أي

          إذاً ارتبط العرب باألحباش من نواحٍ متَعددة ، كانت التّجارةُ أهمها ، وسار ذلك وسطَ               

تنفيذ السياسات االقتـصادية بـين      هشاشة سياسية استدعت االتّكاء على الدين ، واتّخاذه مبرراً ل         

واتّسمت عالقاتُ العرب باألحباش بالصراعِ الدامي ، والحروب الطّاحنـة ممـا أدى             . الطّرفين  

  .ذلك إلى إضعاف الروابط بينهما مقارنةً بعالقات العرب مع الفُرس ، والروم 

  

מ− א :א

قاتُ عرب الجاهلية على الفُرس والروم واألحباش ، بـل تعـدت ذلـك                       لم تقتصر عال  

لتصَل إلى ُأممٍ أخرى خارج نطاق المجاورة الجغرافية ، ومن ذلك عالقاتُ عرب الجاهلية مـع                

  .الهند ، والسند ، والصين وغيرها من دول شرق آسيا 

                                                                                                                                               
   العـرب قبـل اإلسـالم   سين ، الشّيخ ، ح  ،121 تاريخ العرب قبل اإلسالمعزيز ، ، سالم ، السيد عبد ال   370= 

    .159 تاريخ اليمن القديم ، بافقيه ، محمد عبد القادر ، 175 العرب قبل اإلسالمزيدان ، جورجي ،  ، 116

فرد جورجي زيدان عن غيرِه في سرد عدة حمالت حبشية تجاه شواطئ اليمن ابتدأت مـن                          في حين ين  

القرن الثّاني الميالدي إلى الربعِ األخير من القرن الرابع الميالدي ، زاعماً أن أسبابها تعود إلى عوامـَل دينيـة                    

وهو  . 72 – 71 العرب قبل اإلسالم  : ينظر  . من  حين رغب الروم واألحباش في نشر النّصرانية في أرض الي         

  .بهذا يناقض رأيه حين أرجع السبب إلى العامل االقتصادي كغيرِه من الباحثين المحدثين 

ري بين الحميريين واألحباش منذُ القدم ، ويختم         إضافةً إلى عامِل العداوة المستش     التّجارة ، : من هذه العوامل     )1(

دراسات في  :  ينظر   .العربية ، والحبشية    : الجهتين  حباش في السيطرة على مضيق باب المندب من         بأطماع األ 

   .370 تاريخ العرب القديم

   .225 تاريخ العرب قبل اإلسالم : ينظر )2(
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علـى بعـض الـسيوف ،       " المهنَّد  " م اسم             ومما يؤكِّد معرفة العرب بالهنود ، إطالقه      

، بـل ،     )1(ويرجع سبب تسمية هذا النّوع من السيوف إلى أن السيف المهنَّد عمَل في بالد الهند              

، والشِّعر الجاهلي يعج بألفاظ الـسيوف وخاصـةً          )2(وهذا السيفُ مطبوع من حديد الهند أيضاً      

ا النّوع من السيوف إلى بالد العرب ، وهو من حديد الهند ،     ولكن ، كيف وصل هذ    . المهنَّد منها   

  بل ، ومن صنعة أبناء الهند أيضاً ؟

          بالتّأكيد لوال وجود قنوات اتّصال بين العرب والهند لما وصلت إليهم السيوفُ الهندية ،              

على خليج عمـان ، أقـيم       " موشا  " ومن أهم وسائل االتّصال بينهما كانت التّجارة ، فهذا ميناء           

ت السفن الهندية تجلب إلـى    خصيصاً للتّجارات اليمنية ، وبالتّحديد تجاراتهم مع الهند ، حيثُ كان          

بل إن التّجارات الهندية قد شملت      .  )3(أرض العرب األرز والقمح واألقمشة والجواري وغيرها      

معظم المناطق العربية الساحلية ، ابتداء من شواطئ الخليج العربي ، وانتهاء بـشواطئ البحـر                

                                                 
   يبتهـذ األزهـري ،    :  ينظـر    .وغيرها  " المهنَّد ، والهِنْدي ، والهندواني      "  عليه أسماء عدة منها      اوأطلقو )1(

  ) .هند (  ، مادة تاج العروس، الزبيدي ، ) هند (  ، مادة  العربلسان ، ابن منظور ،) هند ( ، مادة  اللّغة

ولم يقتصر األمـر    . ) هند  ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) هند  ( ، مادة    الّصحاحالجوهري ،   : ينظر   )2(

ية ، بل تعدى ذلك إلى ذكر سلَع أخرى ، ومن ذلك قول عدي بـن                عند شعراء الجاهلية على ذكر السيوف الهند      

  ]البسيط                                                                                   [   :– جاهلي –زيد 
ــطل ــد اص ــضرِمهايق ــاً  وي ــاره حين    ن

  
ــارا   ــدي والغـ ــوُؤها الهِنْـ ــا ضـ  إذا خبـ

    
 .ائحة الّذي يجلب من بـالد الهنـد         العود الطّيب الر  " الهندي  " وأراد بِـ    . 169  "ديوان المروءة "  ،   الّديوان

، ) هنـد   (  ، مـادة      العـرب  لسان، ابن منظور ،     ) هند  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  

د إلى وصف بأس رجال الهند وشـدتهم ، يقـول           ومن الشّعراء من عم   ) . هند  (  ، مادة    تاج العروس ،  الزبيدي  

  ]الطويل [                                                              :–  جاهلي –األخنس بن شهاب التَّغلبي 
ــه   ل ــسيفُ كُلُّ ــرانِ وال ــا البح ــز له   كي
   

كـــارب مـــن الهنـــد هـــا بـــأسوإن يأت 
    

  ]البسيط [            :– جاهلي –ويقوُل أيضاً الشّماخ بن ضرار الذّبياني .  118 المفّضلياتالمفضل الضبي ، 
ــا   ــاء به ــراء ج ــانبي درة زه ــي ج   ف

   
حملَـــجمجـــدوُلم مـــن رجـــاِل الهنـــد  
    

   .96 الّديوان

   .182 تاريخ اليمن القديمبد القادر ، بافقيه ، محمد ع: ينظر  )3(
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 الهند اقتصادية خالصة ، لم تقتصر سـوى         وهكذا تكون عالقةُ العرب مع     . )1(األبيض المتوسط 

  .على التّجارة دون سواها بال صراع أو نزاع 

  "فـريقيس إشمر بن  "إن التُّبع :  ، ويقال أما الصين فقد عرفها العرب أيضاً منذُ الجاهلية        

ـ       .  )2(ملك اليمن وصل مفاوز الصين بهدف احتاللها       بط اسـم   أما على صعيد التّجارة فقـد ارت

، حيث أقيمت في بـالد        فيما يخص التجارات العربية الصينية     – وليس العكس    –الصين بالهند   

، ومـن هـذه       واألمتعة  العرب عدة مرافئ الستقبال السفن الصينية والهندية المحملة بالبضائع        

أخـرى مثـل    وقد عرف العرب أيضاً أمماً      .  وغيرها )5(واألبلّة )4(والنجف )3(الحيرة:  المرافئ

 عالقـات    كانت سطحية فاترة ال ترتقي رقـي       ، غير أن عالقتهم بهذه األمم      )6(، والتبت  التّرك

  . العرب بالهند والصين

 صلت مع بالد فارس إلى ذروتهـا فـي جـلِّ          فعالقات العرب مع غيرهم من األمم و                

بـاش  ، وازداد تقلصها مع األح     روم، في حين تقلصت هذه العالقات قليالً مع ال         العوامل الرابطة 

                                                 
   .183 – 182 تاريخ اليمن القديمبد القادر ، حمد عبافقيه ، م: ينظر  : ينظر )1(

مـا  بوقد فصل دعبل الخزاعي هذه القصة مستشهداً من الشّعر           . 89 المحاسن والمساوئ البيهقي ،   : ر  ينظ )2(

   .53 وصايا الملوك: ينظر . تها يثب

  .209 الروض المعطار،  ، الحميري 2/479 ، معجم ما استعجمالبكري :  ينظر )3(

  .575 الروض المعطار، الحميري : ينظر  )4(

  .8 نفسه:  ينظر )5(

 ويجدر الوقوف هنا عند حديث ابن حبيب عـن أبنـاء             .131 - 130الروض المعطار   ،  الحميري   :ينظر   )6(

            ات وغيرهنات ، والنَّصرانيات ، والنبطيات من قريش ، وأبناء السندي400أخبـار قـريش     : ينظر  . الحبشي – 

ووجود هذه النِّساء بمختلف الجنسيات ، وإنجابهن من العرب القرشيين ؛ يكشفُ عن عمق التواصل بين                  . 404

عرب الجاهلية وغيرهم من األمم ، كما أن معظم أبناء هذه النِّساء األعجميات كان لهم أثر بـارز فـي تـاريخ                      

د الثَّقافة النَّاشئة من عوامل اتِّـصال العـرب بغيـرهم ،            ووقف أيضا أحمد محمود خليل عن     . العرب واإلسالم   

     فـي النَّقـد الجمـالي      : ينظر  . مستشهدا بالشِّعر الجاهلي على الثَّقافة الفارسية ، واليهودية والنَّصرانية وغيرها           

  .   245 – 239 "رؤية في الشِّعر الجاهلي " 
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ـ      أما أواص . مقارنة بها مع الفرس      ، فقـد     مـن األمـم    ار االتصال مع الهند والصين وغيرهم

قات قد خـضعت لـسلطان      ، ومن المالحظ أن هذه العال      اقتصرت في معظمها على التجارة فقط     

  :  ألمم األعجميةا مالمح العالقات العربية مع غيرهم من امن تبلورت في نطاقهسببين رئيسي

 ،  ، فقـد ازدادت عالقـات العـرب         إلى المجاورة بالدرجة األولى     السبب األول  يعود         

  .، ثم األحباش   ، ثم الروم   الفرس:  أمثال ، ها مع األقوام المتاخمة للجزيرة العربية     وقويت متانت 

  .  والصين ،الهند:  ال، أمث  هذه العالقات مع األمم النائية عن أرض العربفي حين ضعفتْ

 وصل نفوذهم إلـى      ، فالفرس  أما السبب الثاني فهو سبب نسبي يعود إلى عامل القوة                   

ة تابعة لهم فـي     ي حين لم يستطع الروم إنشاء مملك       ف – اليمن   –أقصى جنوب الجزيرة العربية     

 ، فقـد    أما األحبـاش  .   مما يعني تقلص نفوذهم مقارنة بالفرس      – مكّة   –وسط الجزيرة العربية    

، كمـا     أن الحمالت الحبشية على اليمن قد اندثرت بعد سني قليلة من وصولها            اتضح فيما سلف  

 حال األمـم    ت هذه ، وإذا كان   واقتصر الوجود الحبشي على اليمن دون سواها من أرض العرب         

وانطالقاً ممـا   .  با بلوغ أرض العر   م، فهيهات للهند والصين وغيره     المتاخمة للجزيرة العربية  

مضى ، فقد لعبتْ كلُّ العوامل السابقة دوراً بارزاً في وفادات الشُّعراء على األقطار المختلفـة ،                 

  عدد الشُّعراء الوافدين ، وإنتاجهم الشِّعري ، وبهذا تكون وفادات: وقد ظهر ذلك بقوة في أمرين 

  .  يداً أدبياً لطبيعة هذه العالقات الشُّعراء مرآةً لعوامل اتِّصال العرب بغيرهم ، وتجس
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א :−א

والدين  واالقتصاد دت عوامل اتصال العرب بالفرس ، وتمثلت هذه العوامل في السياسة          تعد      

  ،  أرض فارس  إلىء الجاهلية    شعرا منانبثق عن جملة هذه العوامل دخول العشرات        و .وغيرها  

 أن أرض فـارس     حتى ليظن القـارئ    ، ليتحقق بذلك أحد األهداف أو العوامل المنشودة السابقة       

 إلى االشعراء الذين ذهبو  عموم   ةجمل من عدادهمأ؛ وذلك الزدحام     كانت مرتعا لشعراء الجاهلية   

  .  شاعراً وعشريناً واحد فبلغ عدد من أحصيت منهمو كانوا مقيمين فيها أ ،ديار الفرس

 أربـع   ضـمن  في أرض فـارس      هم الشعر  قولُ تَبذين ثَ  الشعراء الجاهليون ال   وقد جاء          

وشـعراء    ، االسموشعراء عرب مجهولو     شعراء عرب معروفو االسم والنسب ،      :طوائف هي   

 وقـد ابتـدأنا بهـؤالء      شعراء فرس مجهولو االسم والنسب ،     و فرس معروفو االسم والنسب ،    

    .بومعرفة االسم والنس  ،جمةوالعبة والشعراء حسب األولوية في العر

א− א אא מ        :א

وقـد   ذين عرفت أسماؤهم وأنـسابهم ،     ال  تشتمل هذه الطائفة على الشعراء العرب الجاهليين ،        

  :  ، وهم شاعراًة عشرفة أسماء ثالثوقد ضمت هذه الطائ  ،يا في كل طائفة أبتثرتِّبتْ أسماؤهم

:א−1

قد سعى عند كسرى في تولية النعمان بـن          )1( عدي بن زيد   أن إلىذهبت جل المصادر            

  سجن عدي  إلى فعمد النعمان     ، بين عدي والنعمان   )2(فوقع بعد ذلك خطب    ، المنذر ملك الحيرة  

                                                 
ن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القـيس بـن زيـد                  هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب ب           )1(

   .2/63 األغانياألصفهاني ،  ، 1/222الشعر والشعراء ابن قتيبة ، : ظر  ين .مناة بن تميم

 ، ابن قتيبة  : ينظر. مان سمع شيئا عن عدي فخافه وحبسه        إن النع  :اختلفت المصادر في هذا الخطب فقيل        )2(

إن  :وقيـل    . 297 الروض المعطار  ، الحميري ،   81معجم الشعراء    باني ،  المرز . 1/222الشعر والشعراء   

 =   .381 المحاسن والمـساوئ  ،  البيهقي   :ينظر   .  بن زيد فغضب النعمان وحبسه     يدعاد بِ أحد عبيد النعمان ك   
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 قبـل أن    -مد عدي وهو في سجن النعمـان        فع . )1(هي تمليك  عديا كان السبب ف    نأ رغم    قتله ثم

فرد .  )4(ه على تكليم كسرى في شأن فك أسره       يحض )3(" يبُأ "ألخيه   )2( كتابة شعر  إلى -يقتل  

  ]الخفيف  [                        : عليه أبي وهو في بالد فارس عند كسرى بقصيدة يقول فيها

ــوح طََء ــاًنَ ــي فءيض تُ ــسَه فُويا ال
 

ــَيَو  ــ اِإلنِيمـ ــهلَـ ــن َأو لَـ  اَْوْأ َجـ
  

ــ ــلْه َيملَ نَبي ــع يَأاَْهد ـــ َمو فُوخُـ
 

 اَْهــيف َكيــ آتعيطســضٍ َأرَأ بِــوَأ 
  

                                                                                                                                               
 في تولية النعمـان   بن زيد ألنه سعى  أوقع بعدي  -  أحد أشراف الحيرة   -أوس  بن مرينا      إن عدي بن     :وقيل  = 

 ،  ، العـسكري   2/71 األغـاني  ألصـفهاني ،   ا :ر  ينظ . -أبناء المنذر ملك الحيرة      -ملك الحيرة دون إخوته     

  .2/390 المزيديةالمناقب  اء هبة اهللا ، أبو البق، الحلي ، 63األوائل 

 ، البيهقي،   1/222الشعر والشعراء   ابن قتيبة ،     ،   256 األخبار الموفَّقيات   ، بن بكار  الزبير:  تنظر القصة    )1(

ـ   62 األوائـل  ري ، ك، العـس   2/70 األغاني صفهاني ،  ، األ  381 المحاسن والمساوئ  معجـم   اني ، ، المرزب

       .297 الروض المعطار ، ، الحميري 2/388 المزيديةالمناقب   أبو البقاء هبة اهللا ، ، الحلي ،81الشعراء 

  ]المتقارب                       [ :  قائالاًيبحيث خاطب عدي بن زيد أخاه ُأ ، الديوان ورد نص الشعر في )2(
ــْل ــع الْ َينَْوَه ــرفَ ــَم ــداَْء َم ــم قَ َعل 

 
 ــغَْأب ــلــ ــ ُأَبيــ ــهاً َعلَــ  ى نَأيــ

  
ــ ــه َواْد كُنْـ ــتَ بِـ ــثقَـ ــلماْاً َمـ  َسـ

 
ــ  ــَأن َأخَــ ــقاْبِــ ــقَ الْيَك شَــ  اَْؤفُــ

  
ــ ــدــ ــاْ ِإمـ ــقٍّ َوِإمـ ــماْ بَِحـ  ظُلـ

 
 ـيـــَحدي الْثَـــقٌ فـــو َملـــك مىلَـــَد 

  
ـ  يوجـه خطابـه ألُ     - البيت األول أصابه الخرم      – وفي هذه األبيات    .231" روءة  ديوان الم " الديوان   ي ال  ب  

 . في صلة قرابته من عدي وال يدع مجاال للشك في شخصية أبي  مما ال ويذكر لفظة األخوة صريحة، لغيره

تـاريخ   ، ي الطبـر  :ينظـر    . " أبـي  " هو أخوه     :فقيلعدي ،    ب  اختلفت المصادر في صلة هذه الشخصية      )3(

ذكـر   . 2/392 المزيدية المناقب أبو البقاء هبة اهللا ،     الحلي ،  ،   2/76 األغاني  األصفهاني ،   ، 2/158الطبري  

   .392 المحاسن والمساوئ : ينظر .ي أن ُأبياً هو صديق عدي البيهق

"  عمـرو  "و أخوه   فقال أبو الهالل العسكري وه     وقد أضافت المصادر أسماء أخرى لهذه الشخصية ،                 

  األصفهاني  ما   ويقول . 77معجم الشعراء   :  ينظر   . " عمير "هو أخوه   :  وقال المرزباني .  63 األوائل :ينظر  

 ... ) يمس( واآلخر اسمه عمرو ولقبه      ، ) أبي ( سمه عمار ولقبه   أحدهما ا  ان ، وخَ كان لعدي بن زيد أَ     " : نصه

 عمارا ، : يتضح من رأي األصفهاني أن المصادر التي ذكرت           .2/68اني  األغ ،"  ي يكون عند كسرى   بوكان أُ 

  .تعني الشخصية نفسها  يا ،بأو ُأ أو عميرا ،

 . 2/158 تاريخ  الطبـري   الطبري ،   : ينظر  . تجمع المصادر على أن أبيا كان عند كسرى في بالد فارس             )4(

 ، المرزبـاني ،     63 األوائـل  ، العسكري ،     2/68 األغانياألصفهاني ،   .  382 المحاسن والمساوئ بيهقي ،   ال

   .393 - 2/392 المزيديةالمناقب  الحلي ، أبو البقاء هبة اهللا ،  ،81 معجم الشعراء
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فُيـــرِخَ الْبوصَيـــ اْ َمـــَكبـــقَِّعي ْ الَ
 

ــتْفُ تَنِإ  ــلْ ِإاِهللا َوينـ ــوجفَ اًفَـ  اًَعـ
  

)1( فُيـــنعالتَّ َوناَْمـــا الزذََهـــ زَعـــ

 

ــ  ــي اَألف ــَأ َويداَْع ــ متَنْ ــع َبينِّ يد 
  

  قال قصيدته وهو في بالد فارس عند كسرى ،         اًيبن أُ  إ :وكذلك األصفهاني قد قاال           فالطبري

فة  إضا والنأي ،  كما أن األبيات بما فيها من ألفاظ البعد        يدع مجاال للشك في مكان قولها ،       مما ال 

لى حادثة سجن عدي بن زيد في سجن النعمان بـن            كل ذلك يقود إ    ،سرة والتفجع   إلى ألفاظ الح  

   .نِيوخَ الناتجة عن بعد المسافة بين اَأللى عاطفة الشوق والحنينلمنذر إضافة إا

:א−2

وتشير  . )2(ن بن المنذر  لنعما بعد قتل كسرى ا     امتلك الحيرة  ياساًتجمع المصادر على أن إ          

 سالح النعمان وأموالـه     بإحضار يأمره   إياس إلىلى أن كسرى بعد قتله النعمان كتب        المصادر إ 

عطـاء كـسرى أدرع     ولعل رفض بني شـيبان إ      ، )3(ياس أنها في بني شيبان     فرد إ  ه ، أدرعو

عمد  ، بانوفي ظل رفض بني شي     .النعمان ومتاعه كان سببا مباشرا في اندالع معركة ذي قار           

 إياسوقد اختلفت المصادر في دور       . )4( من الفرس والعرب   أخالط تجهيز جيش فيه     إلىكسرى  

 إنبل   :وقيل  .  )5(ياس القائد العام لقبائل العرب دون العجم       كان إ  : فقيل ش ، في قيادة هذا الجي   

                                                 
   .77 – 2/76 األغانيصفهاني ، األ ، 2/158 تاريخ الطبريلطبري ، ا: ينظر  )1(

 ،  289 األوائـل العـسكري ،     . 75 اتالـديار  ، األصفهاني ،     383 المحاسن والمساوئ البيهقي ،   : ينظر   )2(

معجـم   ، الحمـوي ،      2/410 المزيديةالمناقب  البقاء هبة اهللا ،       ، الحلي ، أبو    10  معجم الشعراء  اني ، المرزب

   .4/494 البلدان

   .2/404 يديةالمناقب المز  أبو البقاء هبة اهللا ، ،الحلي ، 289 األوائل العسكري ، :ينظر  )3(

 .ياد وغيرها    وإ ، وقضاعة ، والنمر  تغلب ،   :من قبائل العرب المشاركة في جيش الفرس      ذكر الحميري أن     )4(

   .261 الروض المعطار : ينظر

 الـروض المعطـار    الحميري ، ،   4/494 معجم البلدان  ، ويم الح ، 24/39 األغاني  ، ألصفهانيا  :ينظر )5(

261 .  
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ذي قـار   وخبـر معركـة      . )1(ياسا كان القائد العام للجيش بأكمله بما يحويه من فرس وعرب          إ

ن المهم في هذا الجزء من البحث تأكيـد مـشاركة           غير أ  مشهور تناقلته جل المصادر التراثية ،     

لى تأكيد عالقته بكسرى بعد هزيمـة الفـرس فـي            إضافة إ  ياس بن قبيصة في هذه المعركة ،      إ

  .ليه  الشعر إنسبةم بعد ذلك التيقن من معركة ذي قار ليت

ـ    الجيش ، يخبره نبأقار اتجه إلى كسرىإياس في ذي  وعند انهزام             دة ا وكـان مـن ع

 ن هو صـدقه   ه إ ن يخلع كتفي  أفتذكر إياس ذلك وخاف      حد بهزيمة خلع كتفيه ،    كسرى إذا جاءه أ   

       يـاس بأخيـه المـريض      ثم تعلل إ   ،  بحلة  كسرى فأمر له   بالنصر بدل الهزيمة ،    هفأنبأ الخبر ، 

  ]الطويل [                       : وأخذ يقول )2(فخرج وركب فرسه الحمامة - يريد الهرب -

ــِئن ــلَ ــاْ َأنَ ــَوتُ الْْألاْ َم ــاْتَِّب الىَه اْعَه
 

ــ  ــَدتْاَْمـ ــةٌ اْ َحين َولَـ ــن َرَبعيـ  صـ
  

)3(اْعَهــاْ بِقََعـةٌ مــن  بقْيجَِزنِّــ تُعفََهـلْ 

 

 ــم ــَر َأن اَألرَألَ ــ تَ َض َرحــس  َحةٌيب فَ
  

نطلق بها هاربا وهو يحثهـا علـى        وا يوان كسرى ،  س ركب فرسه الحمامة في إ     إياف          

 فرسه على   حثُّي لذلك أخذ إياس      ،  الصائب ن بلغ كسرى الخبر    زال في الخطر إ    سراع ألنه ما  اإل

 سـعة    ويغادر أرض فارس الرحبة الفسيحة آمال أال تعجزه        ، مكان لينجو بنفسه  اإلسراع  قدر اإل   

  . جأغه أرض العرب حيث المأمن والملبلوهذه األرض قبل 

  

                                                 
  .413 – 2/412المناقب المزيدية هبة اهللا ، اء  ، الحلي ، أبو البق289 األوائل العسكري ، :ينظر  )1(

الخالديان ،  ،  2/532 المناقب المزيدية  أبو البقاء هبة اهللا ،       ، الحلي ، 44/24 األغاني  األصفهاني ،   :ينظر )2(

   " .http//www.cultural.org.ae: الموسوعة الشعرية " والنّظائر األشباه 

والنّظائر األشباه   ، الخالديان ،     209 - 1/208شرح ديوان الحماسة    زوقي ،    المر  ، 37الحماسة  تمام ،    أبو   )3(

 ومن الجـدير ذكـره أن البيـت األول أصـابه        " .http//www.cultural.org.ae: الموسوعة الشعرية  " 

  .الخرم 
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א−3 :א

أن هـذه    ، شعر البراء بن قيس      - جمعِ   – البحث أثناء توثيق  جاء في القسم الثاني من                

 تلـك الشخـصية التـي        ،  "البراء بن قيس    " صراحةً ها اسم  لم يرد  إذ الشخصية مختلف فيها ،   

      ، ولـم تـذكر المـصادر       " معجم البلدان  " في كتاب    إالن  عداء بكسرى أنوشروا  عالقة  ربطتها  

.  عالقة البراء بكسرى ، وال نسب البراء ، ولم تروِ له شعرا في بالد فـارس        – حسب علمي    –

   سـجن كـسرى     قـيس كـان فـي      أما الخبر الذي جاء في معجم البلدان فقد ذكر أن البراء بن           

  ]الكامل   [:وس الحميريأام بن ح بنت الحم حذفةناء سجنه قال البراء في زوجهوأث ،أنوشروان 

ــَجفَ ــنَُمبِونُ ُأس ــفَّ فَة ــ الْقُ صِلعنْ
 

 ِلَمجــَد فالَْوىاللِّ بِــةََر حذْفَــاْ َداَْيــ 
  

ــنِإ ــالْ يم لَ قــ َبك ــَدع )1(ِلو اَألمِاْ َع

 

ــ  ــرك ْ  الَْلَب ــَيغُ م َحن ــل ــٍلي  حٍِلاْ َص
  

 الذي   شعرِه إلى إضافة فرس المتمثل في سجنه عند كسرى أنوشروان ،        مع ال  خبر البراء ف       

 فقـط ،  جاء في معجم البلدان  ذلك على ما اقتصر ، لم تروه المصادر بل        حذفة  زوجه إلىوجهه  

لط ذلك الضوء علـى     مما يس   خرجت من سجن كسرى حيث بالد فارس ،         المقطوعة والمهم أن 

  . نيموالقَين ع بين هذارس في فصل من فصول الصرفالو الرابط بين العرب العامل السياسي

א−4 א :א

 المصادر التراثية             تشكل شخصية البراق بن روحان جدالً واسعاً من حيث وجودها في          

 لم تذكر هذه الشخصية ولم تعـرض ملمحـاً   – حسب علمي   –ن المصادر التراثية    القديمة ، إذ إ   

 ممـا يـستدعي     ،تحليل   وال ها المراجع الحديثة بالعرض   اقلتمح حياتها ، في حين تن     حداً من مال  وا

    حـسب  –كيف للمراجع الحديثة أن توثـق شخـصية شـاعرة معروفـة            : تساءَلذلك منَّا أن ن   

   في حين انعدم وجودها في المصادر التراثية ؟–وصفها 
                                                 

 . 5/57 معجم البلدانالحموي ، : ينظر  )1(
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 يشكل عقبة أمام دراسة ترتكز في       ثةلجدلية على المراجع الحدي   اقتصار ذكر هذه الشخصية ا         

ات التاريخيـة    كان االعتماد ملحاً على كل اإلشار      العديد من جوانبها على كتب التراث ، من هنا        

 )2( ، ولـويس شـيخو     )1( الزركلـي  الحديثة ، فبينما يترجم   المعتمدة في توثيق مصادر المراجع      

تراجمهم على ما جاء فـي أعـالم         في   نجد هؤالء الباحثين يعتمدون   ،   لهذه الشخصية    اوغيرهم

 اعتماد األعـالم     أما -هذا ما ُأثْبِتَ في هوامشهما      و - الزركلي وشعراء النصرانية للويس شيخو    

 علـى   – حسب زعمـه     – اعتمد شعراء النصرانية   في حين . ية فقط    شعراء النصران  فكان على 

جاء في جمهرة أنساب     " :اعدد من الكتب التراثية ، وقد أشار إليها في عدد من الجمل إليك نصه             

 وفـي   )4(" قسماً   ى منه صاحب جمهرة العرب والرواة     أما شعره فكثير رو   "  ،   )3("العرب للكلبي 

استندنا في تلخيص هذه التّرجمة إلى كتاب جمهرة أنساب العرب للكلبـي            : " ام التّرجمة قال    خت

  .)5(" القديم  من الشعروتاريخ العرب إلسكندر أبيكاريوس وكتاب طبقات الشعراء ومجموع خطٍّ

          ولعل المدقق في هذه الجمل يجد مبتغاه في العثور على األصول التراثية المعتمدة فـي             

 ر اسم كَذْإذ لم ي  ، غير أن البحث المتعمق يفند العديد من هذه األخبار          . ترجمة البراق بن روحان     

ـ   ا كأنـساب    :  األنساب البراق في جمهرة ابن الكلبي وال في غيرها من كتب جمهرة           زم بـن ح

 كطبقـات ابـن      : حال ذكرها في كتب طبقات الشعراء      ه ، وهذ  والسمعاني والقلقشندي وغيرهم  

                                                 
  . 2/47 األعالم : ينظر )1(

معجم الشعراء من   ،  الجبوري ، كامل سليمان     : ينظر أيضاً    . 141 النصرانية في الجاهلية  شعراء  :  ينظر   )2(

 الروضان ، عبد    ، 1/35 ، موسوعة شعراء العرب      شامي ، يحيى   ،   1/345م  2005العصر الجاهلي حتى عام     

 ، عبـد     ، الوائلي  82  الجاهلي العصر  ،  الطريفي ، يوسف عطا    ، 16  العصر الجاهلي  موسوعة شعراء عون ،   

   .2/524موسوعة شاعرات العرب ، الحكيم 

   .141 شعراء النصرانية في الجاهلية )3(

  .144نفسه  )4(

   .147 نفسه )5(
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بل إن ما زعمه لويس شيخو من وجود شعر كثير مـرويٍّ فـي              . المعتز وابن سالّم وغيرهما     

لشخصية فـي   ونقالً عن رواة األدب العربي يضعف أمام انعدام ذكر هذه ا          ، بطون كتب التراث    

 وابنة عمه ليلى العفيفة اآلتـي       – ملتزم بإيراد خبر البراق      غير أنَّني .  المصادر القديمة    ي من أ

  . لألمانة العملية والدقة في نقل األخبار وتوثيقها –ذكرها في هذا الفصل 

 حـول شـاعر     - شعراء النصرانية مؤلِّف  حسب رواية    -          أما قصة البراق فتتمحور     

غير أن جمال الفتاة قد بلـغ      ) ليلى العفيفة   (  المسماة   ب ابنة عمه الجميلة   تغلب أح  بني   فارس من 

خبرابناً لكسرى ، فأراد أن يخطبها لنفسه فكمن ألهلها في الطريق ونقلها إلى بـالد فـارس ،                   ه 

صـبيها بعـد عـدة      بقيت هناك أسيرة ال ترضى بالزواج ، إلى أن حررها البراق من أيدي غا             و

   .)1( ؛ والتي دار رحاها بين ربيعة والفرسادهاوقعات ق

              أخا البراق في إحدى الوقعات ، فرحل عنه قومـه            ويروى أن الفرس قد قتلوا غرسان 

 التي حملها إلى نهر وغسلها من الدم والتراب ، وفرش لهـا              ، وبقي البراق وحده عند جثة أخيه     

  ]الطويل                [    :      ه وأنشأ يقول من ديباج كان معه ، ثم انعطف على أخيه وقبل

نِ َرَمــالِْل مــناَْمــَن ِلَألجيمــَزجِّ
 

 ىغنَــِئمِ َوالْاْغَنَــ بِالْيِلاْ رَِجــتََولَّــتْ 
  

ــاِْإَي ــنَْب وِاً َوصــي ــي الْ ف ــ رِكاَْمَع نِاْفَ
 

ــ  ــَدوَداَْونَ اْا نبِالر ءــح يــم ــقْ ِل فَلَ ُأط 
  

ــَوغَر ــ َمقْناَْس ــَدوتُ ــَواٌْل بِ )2 (نِاْرِ َه

 

ـ َمي َســلي ُأمِّــىب ِإلَــوَأُؤ   اًاً مكَرَمـ
  

  ]الطويل :                                                        [           وقال فيه أيضاً 

اِْئَيــاَْن نَاْـ كَــسِ ِإذْفُــرِل الْيــء قَتاْبكَــ
 

 يظرِاَْحـــقَّ ِلنَـــنٍ َواَْســـتُ ِلغَرَبكَيـــ 
  

                                                 
   .148 شعراء النصرانية في الجاهلية شيخو ، لويس ، :ينظر  )1(

  .146نفسه : ينظر  )2(
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ـ  اَْهَعلَي ـ  يى كَالـس   فَتَ ـ اْمَجتَ الْ اْف فَ اْرَِي
 

 َحـــةيضٍ قَبِالً بِـــَأراْتَـــَبَح مغْفََأصـــ 
  

ــ ــاَْوَرقَ ِإخْاَْوفَ ــه َوَمَونَ ــاْاً لَ )1 (اِْلَي

 

 ــد ــَوقَ َبَح الْ َأصــر ــاَْب قُ فاْ َديرِ غُرــة  َب
  

إذ ذكر   ، هقومو ه الشاعر كان مغترباً بالفعل بعيداً عن أرض                 يبدو من خالل األبيات أن    

رحيل أهله بالغنائم وتركه وحيداً وأخوه مقتوٌل في دار الهوان األعجمية ، ويدعم هذه الفكرة في                

          . حينما ذكر أخاه قتيل الفرس في األرض النّائية القبيحة الغريبة           ،  من األبيات    ةالمجموعة الثّاني 

 ال   فـارس ، ولكـن     لشّعر قد نظم في بالد     على أن هذا ا     يدلل غير أن انسجام األبيات مع القصة     

يبعثُ إلى التّيقّن من وجود هذه الشّخصية وخصوصاً أن كتب التاريخ لم تحدثنا عن تلك الحروب                

ـ        ورغم ضعف هذه األخبار     ، التي وقعت بين ربيعة والفرس       دف إال أن إيرادها هنـا جـاء به

  .ة هذه الدراسة بما يخدم الموضوع يلشمو

5−:

لمرزوقي أشار أثناء شرحه    غير أن ا   لم تذكر المصادر عالقة حجر بن خالد بالفرس ،                  

 محبوس في أرض الفرس حيـث قـضى         أنه  قالها وهو     ،  حجر بن خالد   مقطوعةأبيات   حدىإل

 إلى نظمها في السجن الفارسي يتشوق فيها        التي  ، )2(ةوعطقبل نظمه لهذه المق   عدة   سنوات   هناك

   ]الكامل  [                              : ذلك  في حيث يقول-من قبيلة كلب  -امرأة كلبية 

ــ ــن ِإاَْم ــُلاَْز تَ ــ لَىَر تَ ــ َأاَْه الْاَْوه
 

ــبِلْكَ  ــةٌ َعيـ ــ الْقَلـ ــداَْؤفُـ  اَْهرِكْذ بِـ
  

ــ فَأي ــ ضِر ــو مَسرِاْفَ ــقٌ َأثَ 3(الْاَْوح(

 

ــ  ــ َحيناقْفَ ــَأ ْ  الَكَءاَْي ــاَْب ــنَّ ِإك لَ ني 
  

                                                 
   .147 شعراء النصرانية في الجاهليةشيخو ، لويس ، : ينظر  )1(

   .1/352 شرح ديوان الحماسة: ينظر  )2(

   .1/352 شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي ، 67  الحماسة أبو تمام ،: ينظر )3(
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ائد أخـرى   قـص   كان قد نظم مقطوعات أو     إذاوما    سبب سجنه ،   إلىر  المصادر لم تش  و        

 أو فك   نه قُتلَ  أ أم كان قد بقي في السجن طويال بعد ذلك          إذا ال نعرف    كما أننا  وهو في السجن ،   

سنوات   أن المقطوعة التي بين أيدينا نظمها الشاعر في أرض فارس بعد أن سجن             والمهم .أسره  

  .ة  أيضاً ما أكده المرزوقي في شرح الحماسوهذا ظاهر بجالء في بيته الثاني ، وهذا

:א−6

ومن ذلك صراع  كـسرى        كثيرة بين رجاالت السياسة الفارسية ،      تبااضطراحدثت            

 فـي   أبرويز  حيث انهزم كسرى   –أمراء الفرس    أحد   – جور   مع بهرام  -ملك الفرس    - رويزأب

وقد شارك العرب والترك والخزر والروم في هـذه         ،   )1( في النهروان  إحدى معاركه مع بهرام   

وحـسان بـن      أما العرب فكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة ،          - )2(انوالنهر -المعركة  

  فخـاف  " شـبداز  "سقط عن فرسـه     روى عن كسرى أثناء المعركة أنه       وي  .)3(حنظلة الطائي 

 عنـدها نـزل     فأبى النعمان ذلـك ،     ، فرسه –ملك الحيرة    - حينها طلب من النعمان    الطلب ، 

    ]الطويل [  : فقال حسان في ذلك وأركبه كسرى فنجا ، " الضبيب " ن فرسهعحسان بن حنظلة 

ــرتَْأل ــهكَ ــخَي الْ ف َيِلي ــع ــاْ َررثُ الْجِ
 

ــفَالْتَ  ــتُي ك َرسَأى ــن ــ َوَماَْض ي ــ َأملَ  نكُ
  

ــ َسمــةًَمو م ــ خَن ــِلي ــ َوكر تُ )4(الْباْكَ

 

 تَْد َبــدقَــ َوبِيبِ الــضَرد َصــه لَــتُلْذََبــ 
  

                                                 
 ، 5/325 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . مدينة واسعة بين بغداد وواسط ، ومتَّصلة ببغداد : النهروان  )1(

  .582 الروض المعطارالحميري ، 

   .2/396 المناقب المزيديةو البقاء هبة اهللا ، الحلي ، أب:  ينظر )2(

  .2/397نفسه :  ينظر )3(

 ، 398 – 2/397 المناقب المزيديةالحلي ، أبو البقاء هبة اهللا ،   ،95 أنساب الخيلابن الكلبي ، :  ينظر )4(

   .99 حلية الفرسان وشعار الشجعانابن هذيل األندلسي ، 
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  وال حول البوعندما شاهد كسرى راجال      ،  شارك في معركة النهروان قرب بغداد      انحسف     

ـ هاف  ، لكسرى  عن فرسه  نزل  بأن افتداه -ه فرسه   عطاءإ  رفض النعمان  ندع - قوة  نفـسه   تج

  . كسرى مستثنياً فرسهدت الترك والخرسانيين التي لم تفبهذين البيتين في تلك الواقعة ذاكرا خيول

א−7 :א

أورد األصفهاني  و . )1(اعةقضي بن الدها بن غنم بن حلوان بن         هو عمرو بن السليح بن حد         

وفـي   . )2( للحارث بن قراد البهراني    افي موضع آخر جزءاً من مقطوعة هذا الشاعر ناسباً إياه         

، وذاكراً أنها تعود لعمرو بن  عدة  الوقت ذاته تحدث الطبري عن هذه الشخصية مورداً لها أبيات           

ثابت من خالل رواية األصفهاني     وال.  )3(قضاعةبن   بن الجدي بن الدهاء بن جشم بن حلوان          ةلإ

 ، وهـذا بـدوره ال   األولى ورواية الطبري أن التباين محصور في اسمين فقط في نسب الشاعر         

  . إلى درجة التناقض في الروايتين وإنما يقودنا إلى شخصية مختلف في نسبها يرقى

ض الرواية األولـى    نها تختلف عن رواية الطبري ، وتناق          أما رواية األغاني الثانية فإ          

بل وتخرج هذه الرواية عن المسار المنشود حينمـا         .  وهذا بدوره يضعفها      نفسه عند األصفهاني 

مضت بهراء حتـى لحقـوا بـالترك ،          " نجد أنها تتحدث عن معارك بهراء مع الترك ، حيث         

ن في حين تحدثت معظم المصادر عن وقعة كانـت بـي           . )4("فهزموهم واستنفذوا ما في أيديهم      

  . العرب والفرس في مناسبة شعر هذا الشاعر دون اإلشارة إلى الترك ، أو غيرهم من األمم 
                                                 

 .  2/90 األغاني ، األصفهاني:  ينظر )1(

  . 13/53نفسه :  ينظر )2(

 بن  لجدي بن الدلهاث  أما ياقوت الحموي فقد تحدث عن شخصية أخرى هي ا         .  2/67 تاريخ الطبري  : ينظر )3(

 .   2/268 معجم البلدان :  ينظر .عشم بن حلوان القضاعي

  .  13/53 األغاني )4(
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 بن معاويـة القـضاعي ،       )1(          أما الحادثة فتذكر المصادر أن ملكاً عربياً اسمه الضيزن        

 دينة سـابور ذي    وكان قد أغار على م     - ما بين دجلة والفرات      -كان يملك في الجزيرة الفراتية      

. ر سابور ذو األكتـاف علـى الـضيزن      فساداً ، وأسر أخت سابور ، فأغا       األكتاف وعاث فيها  

شيء إلى أن أوقعت النضيرة بنت الضيزن بأبيها حين عشقت          بوحاصره أربع سنين ال يظفر منه       

زن على مدينة سابور وأسرِه ألخت كـسرى يقـول عمـرو بـن                 وفي إغارة الضي   . )2(سابور

  ]الوافر   [     : بن الدهاء بن غنم بن حلوان بن عمران بن إسحاق بن قضاعة  بن حديالسليح

ــالْ ــشَه  ثثَــ ــتُّهن بِــ رِوَرزبِــ
 

 الـــد كَـــَأنـــهمِّـــَع فَر جٍلاْ لََيـــي 
  

ــِلَوبِالْ ــصخَيـ ــذُّ دَمةالْ الـ رِوكُالـ
 

 لَقــي ــعٍ بِهماْنَـ ــنَجمـ ــالْ  مـ  فعـ
  

ــَوقَتَّلْ ــذَ اْنَـ ــهَهَراْبِـ )3 (رِوَرز شَـ

 

ــتْفَالْ  ــقَـ ــاْ فَـ ــاْرِس منَّـ  الًاْ نكَـ
  

          ويبدو من خالل مناسبة األبيات أنها قيلت في أرض فارس ، كما أن البيت األول يدلل                

على مشاركة الشاعر في هذه الوقعة وقوله األبيات هناك حيث بات في شهرزور ، تلك المدينـة                 

 ، في حين جاء خبر الطبـري        )4(تمل أيضاً على بيت نار الفرس     التي سكنها األكراد ، وهي تش     

                                                 
 أخبـار  :  ينظـر  . من العرب وإنما من اليونان       ه ليس ، وأن  ذكر ابن الجوزي أن هذا الملك هو الساطرون        )1(

 ، وهكـذا يكـون      2/92 األغـاني  :  ينظـر  .صفهاني أن الساطرون هو لقب الضيزن       ، وذكر األ   268 النساء

يزن قد ملك قبل الـساطرون بـن        في حين ذكرت بعض المصادر أن الض       . يزن شخصاً واحداً  الساطرون والض 

 ،  1/214المـسالك والممالـك      ،   البكـري :   ينظـر  .سريان  ن ملوك ال  اسيطرون على اعتبار أن الساطرون م     

  .   204 الروض المعطار ، الحميري

 األغـاني  ،   ، األصـفهاني   1/214المسالك والممالـك     ،   ، البكري  2/67 تاريخ الطبري  ،   الطبري:  ينظر )2(

المستطرف  ،   ، األبشيهي  269 - 268أخبار النساء    ،   ، ابن الجوزي   2/268 معجم البلدان  ،   ، الحموي  2/90

 .  204الروض المعطار  ، ي ، الحمير232 ن مستظرففي كل ف

، أمـا     القضاعي إلة بن   و لعمر - كما مر ذكره   -، وقد نسبها الطبري      2/90 األغاني ،   األصفهاني:  ينظر )3(

 .    أنها لشاعر قضاعي هناالثابتو،   القضاعيياقوت فنسبها إلى الجدي بن الدلهاث

  .  351 - 350 الروض المعطار ، ي ، الحمير3/375 معجم البلدان ، الحموي:  نظري )4(
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مـن   أن الشاعر قالها بعد عودة الـضيزن         حيث ذكر ،  اني ومعجم البلدان    األغ: فاً خبري   مضع

      واد دون ذكرِهَأإغارته على السسولعل عدم ذكر الطبري لحادثـة        )1( الضيزن ألخت سابور   ر ،

 وهذا ما   – سريعةدلل على أنه أورد الخبر بإشارة        سريعاً ي  أسر أخت سابور وذكره للقصة ذكراً     

 أو ربما يكون قد أورد الصواب رغم مخالفته للمصادر األخرى ، غير أن خبر األغاني                -لُوحظَ  

 يذهب بالقصة إلى أرض الترك رغم ذكر األصفهاني لحدوث القصة في            - في الرواية الثانية     -

الشاعر ، ومكـان     ل هذا االضطراب والتباين بين اسم      ظ أرض الفرس في روايته األولى ، وفي      

لـى  م إلى العدد األكبر من المصادر المتفقة ع       يسل أختم بالتَّ  ني فإنَّ  ،  وأسباب نظمها  قطوعة الم هقول

 فـي   المبيت -  نفسه  الشاعر قول القصيدة في أرض الفرس حيث شهرزور ، وهذا ما أشار إليه           

  .  في معرض أبياته - شهرزور

:א−8

          تعد شخصية عنترة من أكثر الشخصيات الشعرية جدالً في ميادين الشك واليقين ، من              

حيث ثبوت شعره وأخباره أو انتحالهما ، من هنا تعاورت الدراسات على الوقـوف عنـد هـذه                  

ا بـين   الشخصية ، ما بين التشكيك بل الوصول إلى حد نفي العديد من جوانب حياة عنترة ، وم                

اً ،   رئيـس  د شكلت سيرة عنتـرة مرتكـزاً      اإلقرار واليقين من وجود عنترة بشعره وأخباره ، وق        

  . ما اعتراها من خياالت وأساطير نطلقاً صلباً ألصحاب فكرة الشك ، لوم

          أما آراء الشك واالنتحال فقد تعددت تناوالتها وموضوعاتها ، غير أنها صـبت فـي               

فهذا فوزي أمين يطرق هذه الفكرة تحت عنـوان           . )2( منه جل النقاد المحدثين    معينٍ واحد ، نهل   

                                                 
  .  2/67 تاريخ الطبري : ينظر )1(

  ولكن ربمـا يكـون     –  حسب علمي  - لم أقف عند آراء القدماء ألنها لم تطعن في شخصية عنترة وشعرها            )2(

 .    شذرات متناثرة ولمحات سطحية بسيطةفي ، وإن وجِد ذلك فهو بعضها قد طرق ذلك رغم عدم عثوري عليه
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حيث خلص بعد عشرات الصفحات إلى التشكيك في طائفة كبيرة          " عنترة بين الخيال والحقيقة     " 

ما يريب في هذا الرأي أن الباحث قد سـرد آراءه           مو. نه  يوامن أبيات عنترة الواردة في نسخ د      

ة من األبيات التي قالها عنترة في أرض العجم ، مستنداً فـي تـشكيكه إلـى                 النقدية صوب طائف  

. )1( في هذه األبيات   -حسب رأيه    -لحات اإلسالمية التي عثر عليها      التعبيرات القرآنية والمصط  

ويرى جورجي زيدان أن أخبار عنترة موضوعة في مجملها من قبل القصص الروائيـة ، أمـا                 

إن : " وتقول هند بـن صـالح       .  )2(وده وأخباره وحروبه وأشعاره   عنترة نفسه فال يشك في وج     

كثرة الشعر الذي نسب إلى عنترة في العصور اإلسالمية جعل من الـصعب علـى الدارسـين                 

وهذه الصعوبة ملموسة فـي شـعر عنتـرة          . )3("المنحول   التمييز بين الشعر الصحيح والشعر    

لـى هـذا المقـال      كت في معظم شعره ، وبناء ع      استناداً لآلراء السابقة وخصوصاً تلك التي شك      

 مقالً ، وهذا ال ينسجم وشهرة عنترة ، مما يقود ذلك إلى إعادة النظر فـي                 يصبح عنترة شاعراً  

  . طائفة من اآلراء السابقة 

          أما سيرة عنترة فإن قارئها يدرك حتماً أنه يقف أمام شخصية خياليـة ، وخـصوصاً                

 السيرة من أولها إلى منتهاها ، بل إن العديد من           من األساطير التي تخلَّلَت   ام جملة   عندما يقف أم  

 فارس كان ، مهما     األوصاف التي أعظمت شخصية عنترة قد أخرجته من المعهود البشري ألي          

ـ  تْجسومن هنا شكلت السيرة منبعاً فيضاً لتلك األساطير التي نُ          . بلغت جرأته  ول عنتـرة ،     ح

رسالمعروف ، وعنترة األسطورة  الشاعرعنترة التاريخ: ين شخصيتي مييز ب التفَع  .  

                                                 
 .   وما يليها11 دراسات في الشعر الجاهلي : ينظر )1(

 محقق ديـوان    -وهذه الفكرة وجد لها صدى عند حمدو طماس          . 1/113 تاريخ آداب اللغة العربية   :  ينظر   )2(

ك في صحة نسبها إليه ، في  قصائده يش حيث رأى في مقدمة تحقيقه للديوان أن لعنترة ديواناً كبيراً أكثر          -عنترة  

 .   9 ، مقدمة المحقق الديوان : ينظر .  الباحث بالقيمة الشعرية لعنترة عند المؤرخينرُّحين يق

 .  42 "عنترة ، الخنساء ، النابغة " الشعر الجاهلي  )3(
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 ين المحدثين الوقوف عندها ملياً     فإن السيرة قد استدعت من الباحث      ذا االضطراب وفي ظل ه       

إن : "  يقول   –  محقق ديوان عنترة   -اد   مجيد طر  نوا مالمحها ويترسموا حدودها ، فهذا     يحتى يتب 

ثم يخرج لألمم فـي     ...  هائالً وفارساً أسطورياً أشبه بأبطال المالحم        ر عنترة بطالً  السيرة تصو 

كما تصور الـسيرة األحـداث      ... بالد فارس وبالد الشام ، ثم ينتقل إلى األحباش وبالد الروم            

 الـسيرة   يطلق على أن  " كاردن دي كاردون    " بل وصل األمر بالمستشرق      . )1("بشكل مضخم   

ما يمس هذا البحث في تماس مباشر أن تكون السيرة قد وقفـت فـي                و )2("إلياذة العرب   " اسم  

جزئها األول عند حروب العرب مع العجم ، في إشارة إلى حروب عبس مع الفرس ، وقد جاء                  

وتعد دراسة مـصطفى الجـوزو مـن أوفـى           . )3(هذا في عشرات الصفحات من متن السيرة      

 علـى أدلـة      ، حيث اعتمد هذا الباحث     الدراسات التي وقفت عند عنترة من حيث الشك واليقين        

وقد طال شكه بعض األبيات التي نظمـت فـي           .  وغيرها  وإسالمية ،  تاريخية ، وأخرى لغوية   

 ككِّشَ وهذا اإلسهاب المفرط الم     .)4( وأخرى أدبية في نفيها    أدلة عقلية أرض العجم ، مستنداً إلى      

تـرة فـي    عنتلك القصائد المنسوبة ل   في شخصية عنترة من مختلف الجوانب ، ينعكس سلباً على           

؛  شعر عنترة المهجري  أرض العجم ، غير أنني أرى أن أسرد بعض اآلراء واألدلَّة التي أثبتت              

  . لتحقق من صحتها في ظل الفيض السابق من آراء النفي والتشكيك ل

                                                 
 عنواناً مستقالً تناول فيه     وقد أفرد قصي الحسين    . 14  المحقق مقدمة،  "  شرح التبريزي " الديوان    عنترة ،  )1(

 . الصحة والزيف في شعر عنترة معرجاً على الخلط بين شخصيتي عنترة ، ومرجعاً ذلك إلى سيرته األسطورية                

 . 420 شعر الجاهلية وشعراؤها : ينظر

، وقد تناول عفيف عبد الـرحمن        189 ، مقدمة المحقق     شرح المعلقات العشر المذهبات   ،   التبريزي:  ينظر )2(

 .  525 – 524 الشعر وأيام العرب في الجاهلية :  ينظر.ة نفسها مناقشاً وجود عنترة لفكرا

 .  237 – 1/211 سيرة عنترة بن شداد : ينظر )3(

 .  176 – 167 " نظريات الشك في شعر الجاهلية ،دراسة تطبيقية " شعر عنترة :  ينظر )4(
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 ظبلة ، وإمامة وغيرهـا مـن األلفـا        صالة ، وق  "           شكلت المصطلحات اإلسالمية من     

س النقد في شعر عنترة عند جـل        االقاعدة الكبرى ألس   " - حسب زعمهم    -والمعاني اإلسالمية   

الباحثين المحدثين ، من هنا كان لزاماً أن تناقش هذه القضية بشيء من التفصيل ، وخـصوصاً                 

 إلى الوصول أنها شكلت مادة وفيرة ألسس النقد الحديث ، مما قاد ذلك الباحثين السابقين وغيرهم               

    ونـاقش   . عنترة شاعراً مقالً ، نافين عنه جل أخباره وصفاته وأشـعاره             في شكهم إلى حد عد 

 الشورى فكرة البعث والقيامة والعقاب والمالئكة عند اليهود والنـصارى والمـصريين             مصطفى

وهكـذا  : " وقد ختم حديثه عن أفكار العرب السائدة في هذا المجال قائالً ما نصه               . )1(والعرب

 إذاً.  )2("ص إلى أن معرفة العرب باليوم اآلخر وما فيه من بعث وحشر وحساب أمر ثابت                نخل

فالعرب يعرفون العديد من المصطلحات التي جاء بها اإلسالم ، بل هـي جـزء مـن ثقـافتهم                   

  .وخصوصاً الفكرية منها كافة  ا لحياة الناس بمجاالتهداتهم ، والشعر كما هو معلوم صدىومعتق

،  لمسيحية عند العرب  ل عشرات المصطلحات المسيحية أثناء دراسته       ي قنوات جورج عرضو    

سرار الطبيعـة ،     ، ومفاتيح أ   صفات اهللا وخلقه  ووس ،   الناموالشيطان ،   و اإلنسان ،    :واقفاً عند   

وهذه المصطلحات موجودة بغزارة في الشعر الجاهلي رغم أنها تحمل دالالت            . )3( ويوم الدين 

مبـادئ واألوامـر    في المصطلحات وال   -كتب السماوية متقاربة إلى أبعد من هذا        إسالمية ، فال  

                                                 
 .  11 – 10 " فنية دراسة" شعر الرثاء في العصر الجاهلي :  ينظر )1(

 .  12 نفسه )2(

 رغم اعتقادي   –كما أن المتصفِّح لإلنجيل والتوراة      .  21 – 17،   14 – 12المسيحية والحضارة اإلسالمية     )3(

، والحمـد   ، النَّعـيم   :  يجد فيهما عشرات األلفاظ والمصطلحات المستخدمة في اإلسـالم ، مثـل              –بتحريفهما  

والجـزاء ،   ، والسجود ، والتوبة ، والقيامـة       ، والصوم  ، والعبادة  ،  ، والبر ، والتقوى      والتَّسبيح ، وصفات اهللا   

 ،   51 – 44" األول والثاني من سـفر التَّكـوين        : اإلصحاحان  "  ،   اإلنجيل: ينظر  . والبعث ، والخَلْق وغيرها     

  .    32 – 20 ، 12 - 10" التَّكوين المقدمة واإلصحاحات الثَّماني األولى من سفر "  ، التوراة ، 66 ، 64 ، 56
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 فلماذا ال تكون هذه األلفاظ بلفظها العربي جزءاً من الثقافة المسيحية الوافدة             -والنواهي وغيرها   

  لفظها على ألسنة شعراء الجاهلية ؟لماذا ال تظهر هذه المصطلحات بإلى أرض العرب ؟ و

طُ علـى   قَ العرض ، فإن اعتبار شعر عنترة منتحالً تبعاً لقضية اللفظ والمعنى يس            وبعد هذا       

 ، وذكر   )3(يوم القيامة و.  )2(، ويوم الحساب   )1(عشرات الشعراء الجاهليين الذين ذكروا الصالة     

    وغيرهـا مـن األفكـار والمـصطلحات        )4(مه واإلشارة ضمناً إلى العقاب األخـروي      اهللا ونعي 

فلماذا تؤخذ ألفاظ عنترة ومعانيه بأكملها على أنها انتحال إسالمي ، دون اإلشارة إلى              . الجاهلية  

   ؟ آنذاك - بشقِّها الديني -الثقافة العربية السائدة 

 ، إذ لم تـذكر كتـب                  أما األدلة التاريخية واألدبية فأعتقد أنها تمس بعض شعر عنترة         

بس والفرس مما يضعف ذلك مناسبة العديد من القـصائد     تلك الحروب التي وقعت بين ع     التاريخ  

أما الناحية األدبية فأعتقد أن القارئ لـديوان عنتـرة قـراءة            . ترة في أرض العجم     عنالمنسوبة ل 

                                                 
  ] الطويل        [                                       :                                     يقول األعشى )1(

ــا  ــا وزمزمـ ــلّى علَيهـ ِإذا ذُبِحـــت صـ
 

ــا      ــدهر بيتَه ــرح ال ــا يب ــارِس م ــا ح لَه
  

 .  164 الديوان

  ] المديد              [                                          :                  ل بن عادياءيقول السموأ )2(
ســبتُ َأنّــي علــى الحــسابِ مقيــتُ    

 

َأِلــــي الفَــــضُل َأم علَــــي ِإذا حــــو 
  

  .  45 الديوان

  ] مجزوء الكامل        [                                        :                   يقول عبيد بن األبرص )3(
ــو ــبِ العمهــ ــى القديــ ــ إلــ هيامــ

 

ــتَ  ــكأنــــ ــ ع المليــــ مهيلَــــ
  

 .  290" عبيد بن األبرص" ديوان السفيرين 

  ] الطويل   [                                                               :        يقول لبيد بن ربيعة  )4(
 ال محالَــــةَ زاِئــــُلوكُــــلُّ نَعــــيمٍ

 

ــلُ       باط ــه ــال اللَ ــا خَ ــيء م ــلُّ شَ َأال كُ
  

ــلُ  ــه المحاصـ ــد اِإللَـ ــشِّفَت عنـ ِإذا كُـ
 

  هــعي ــيعلَم سـ ــاً سـ ــرٍِئ يومـ ــلُّ امـ وكُـ
  

 في التأمالت وذكر المـوت   ،تل، أضف إلى ذلك عشرات األبيات بل مئات أبيات أمية بن أبي الص       85 الديوان

  .    وغيرها ،47 – 40،  36 – 27 الديوان :  ينظر .بيح وغيرهاوالعرش والتس
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متفحصة ، وخصوصاً شعره الصحيح يجد أن عنترة قد تميز بسهولة األلفـاظ ورقتهـا ،                متأنية  

 الخشونة والتعقيد لفظياً كان أم لغوياً ، وهذا بدوره          يحولطافة المعاني وسموها بعيداً عن كل نوا      

  .سة األلفاظ ورقة المعاني ساليضعف الرأي القائم على الطعن في شعر عنترة من ناحية 

 شـعراً   - المنظوم في أرض فـارس       –  هذا الشعر  ما أن العديد من الباحثين عدُّوا      ك          

العجم عند إحدى قصائد عنترة المنظومة في أرض        صحيح النسبة لعنترة ، فهذا أحمد سويلم يقف         

1(شيء من الطعن في دراسته التي أقامها على عنترةبها مورداً مناسبتها دون أن يمس(.   

" اللغات التي عرفها عنتـرة      " في حين يضع ضرار صالح ضرار عنواناً مستقالً أسماه                  

، يتية والعربية ة السودانية والبجاوية والنب   خالصاً بعد بضع صفحات إلى أن عنترة كان يعرف اللغ         

وقد اسـتند    ، )2("فيا له من فارسٍ لغوي      : " وبعض المفردات اإلغريقية والفارسية خاتماً بقوله       

 عقلية ، إضافة للجانب الـديني       ت عنترة إلى أدلة تاريخية وأخرى     هذا الباحث في استنباطه للغا    

  .  شعر عنترة المنسوب إليه في أرض العجم عض ب لغات عنترة ومفرداته ، ومثبتاًنفي بيا

رض المستفيض فإنني أقف أمام شعر عنترة المنظوم في أرض العجم في ظل             عوبعد هذا ال        

 وتحقيقاته ، فبالعودة لديوان عنترة بمختلف نسخه     ب يمس جوهر هذا الشعر ومكان نظمه        اضطرا

يار الفرس ، بل إن مناسبات القـصائد قـد          فإنني أجد اتفاقاً في رواية هذا الشعر المهجري في د         

فهذه قصيدة عنترة التي قالها حينما أخذ       . ثبتت في جل ألفاظها ومعانيها في مختلف نسخ الديوان          

عنترة أيامـه    فتذكر   –نت عبلة من جملة السبايا       وكا - سيراً في حرب كانت بين عبس والفرس      أ

  ]الكامل [                :خنقته العبرة فقال معها وهو في السالسل والقيود ، فعظم عليه األمر و

دونقٌ َوعقُــاْء َبخَــاَْسا النِّــَوكَــذَ ــ  ــر الرِّفَخْـ ــِل َسالْاَْجـ ــٌل َوقُيـ د وسـ

                                                 
 .  76  "الفارس األسود "عنترة بن شداد :  ينظر )1(

 .  43 هل كان عنترة سودانياً:  ينظر )2(
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ـ   ْ  بِـه الَ   يرِسكْ ـ  اَْم ـ عنْى الْ  َجنَ )1 (دوقُ

 

ــاَْوِإذَ  ــر الْاْ غَُبـ ــد رَوخَيـ ــه اِْل َمـ قَـ
  

ك في المدائن ،    اشروان وهو إذ ذ   لتي قالها في مدح الملك كسرى أنو      ة الثانية فتلك ا   أما القصيد    

  ]الوافر  [         :ف نسخ ديوان عنترة ، يقول وهذه المناسبة متفق عليها لفظاً ومعنى في مختل

الََوجِـــس فَ ْ ماْي الـــس اْقَرِقُـــهم
 

م اْمـــــَده الْييـــــَسلِّ ْ د الَاْفُـــــَؤ 
  

ــس ــيتَ ــن الظَّــ اْاً ِإذَُل َدَم )2 (مالْ َج

 

 تَبِاْفَــــَوَأج ــــنَحــــيقَراْتُ مت 
  

يمدح  نظمت أيضاً في أرض الفرس ، قوله         سوبة لعنترة مما يعتَقد أنها              وآخر قصيدة من  

  ]  الكامل       [                                       :          شروان أيضاً الملك كسرى أنو

)3 (نــهاَْم َأزيث فــغَيــَم الْاْ َمقَــَمــتْاْقَ

 

تُــه اَْحاْ َريَملــك الَّــذ ا الْ َأيَهــاَْيــ 
  

 لعنترة ،   ا جاء به لويس شيخو أثناء ترجمته      ومما يدعم صحة هذه القصائد ومناسباتها م               

 ، وهذا ما    )4(ا جاء في نسخ الديوان المختلفة     حيث أورد القصيدة األولى ذاكراً مناسبتها حسب م       

   .   )6( والثالثة)5(فعله أيضاً لويس شيخو مع القصيدة الثانية

                                                 
  ،  ومنهـا  - التي عدت إليهـا    -فهذه القصيدة مناسبتها موجودة لفظاً ومعنى في مختلف نسخ ديوان عنترة             )1(

 ،  الـديوان  ، و  89  إبراهيم الـزين    :تحقيق  ، الديوان، و  64عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي      : يق  قتح،  الديوان

 أنهـا األوفـى      المعتمدة في هذه الدراسـة والتـي أرى        الديوان نسخة ، إضافة إلى     36عباس إبراهيم   : تحقيق  

 .  212األشمل وهي بتحقيق درويش الجويدي و

 .  ، وغيرها من نسخ الديوان 354درويش الجويدي  :  بتحقيقوانالديتنظر القصيدة ومناسبتها في  )2(

 .  368درويش الجويدي  :  بتحقيقالديوانتنظر القصيدة ومناسبتها في  )3(

 .  833 شعراء النصرانية في الجاهلية:  ينظر )4(

 .  867  نفسه :ينظر )5(

  .  872نفسه  : ينظر )6(
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         وقد أيد لويس شيخو أخباره هذه بسرده لعدد من المصادر التي استند إليها ذاكـراً مـا                 

 ،  بيب للـسيوطي  وشرح مغني الل  ،  وقد عثرنا في كثير من الكتب كالصحاح للجوهري         : " نصه  

ليات للمرزوقي وفي جمهرة أشعار العرب ألبي        وشرح المفض  ،واألغاني ألبي الفرج األصفهاني     

 ألبي علي مظفَّر بن الفضل الحسيني وغيرهـا مـن الـشروح             اإلغريضي نضرة   فو... زيد  

بو عمرو بـن العـالء      والدواوين على أبيات منسوبة إلى عنترة لم تدخل فيما رواه األصمعي وأ           

فجمعنا كل ما وجدناه من هذا القبيل صحيحاً كان أم          .  سعيد السكري من  شعره       والمفضل وأبو 

،  )2( ، ثم عرض لويس شيخو لمئات األبيات التي نسبها لعنترة في قتاله مع العجم              )1("مصنوعاً  

 وخصوصاً تلك التي نظمـت فـي        -وهذه القصائد   . إضافة لألبيات المنظومة في بالد الفرس       

 وخـتم   -علمي    حسب -صادر التي سردها لويس شيخو       ليست موجودة في الم    -ارس  أرض ف 

 األغـاني ، والعقـد الثمـين فـي شـعراء           " إن ترجمة عنترة قد نقلت من       : لويس شيخو قوله    

في حين لـم     . )3("الجاهليين ، ومنية النفس ، وطبقات الشعراء ، وغيرها من الكتب والدواوين             

     حـسب  –مة في أرض العجم في هذه المـصادر وال فـي غيرهـا               على األبيات المنظو   أعثر

  . مما يثير ذلك الشك في رأي لويس شيخو -اطالعي 

          أما األبيات التي تحمل دالالت إسالمية ، والتي كانت دافعاً رئيساً للـشك فـي شـعر                 

  ]الكامل           [                            :           عنترة في أرض العجم ، فمنها قوله 

ـ  فَقََضتْ ـ فُ الرِّ اَْر َوَأطْ )4 (دوحِ شُـه  اَْم

 

 اْنَنَـــرَِم َبياَْوا الـــصنَـــا فََحكَّموراَْجـــ 
  

                                                 
 .  816 شعراء النصرانية في الجاهلية )1(

 .  875 ، 853 – 852 ، 848 ، 846 ، 823نفسه : ينظر  )2(

 .  882نفسه  )3(

  . 214درويش الجويدي  : ، تحقيق الديوان )4(
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  ]الوافر            [    :                                                                 وقوله 

ــالْ ــُل الَْح ــَوص ــَرِل عنْ )1 (ماَْدهم َح

 

مٍ م قَـــواْزِ خَيـــاْحَجـــضِ الْ َأريَوفـــ 
  

  ]الوافر :                                                                  [           وقوله 

ــ ــك اَألروملُ ــضِ َوه ــاَْو لََه )2 (ماْ ِإَم

 

 كُـــلِّ فَـــج َوه مـــن نَحـــيتُـــَصلِّ 
  

 تـصلي ،    ل ، حـرام ،    شهود ، حال  "  إسالمية في قول عنترة       وتبدو األلفاظ التي عدتْ           

شائعة كما أسلف الذكر في الشعر الجاهلي ، وهي جزء من لغة العرب وأفكـارهم               " إمام ، قبلة    

 العوامل  في ظل اجتماع هذه   و.  في الدين المسيحي     م ، عالوة على شيوع هذه األلفاظ      قبل اإلسال 

هي إنه من البـد   : ل   يمكن القو  -تشار المسيحية بين عرب الجاهلية      لعرب وفكرهم ، وان    لغة ا  -

 وهذا بدوره يضعف مقولة      ،  وغيره من شعراء الجاهلية    وجود هذه المصطلحات في شعر عنترة     

 ، في الوقت ذاته فإنني ال أنفي وجود االنتحال          وجودها حقيقة عند العرب    ل النَّحل في شعر عنترة   

  . لجاهلي عامة وعنترة خاصة ، ولكن ليس بالشكل المسهب عند النقادفي الشعر ا

:א−9

 وغيرهما  ، ف عامل كسرى على األبلة والطَّ     المصادر على أن قيس بن مسعود كان      تجمع        

،  )3( فيـه  وإفسادهم عليه  العراق من غارات قومه    ية سواد احمبذلك لتعهد قيس    و،  من المناطق   

، كيف ال وبنـو      ولعل أي نقض لتعهد قيس مع كسرى قد يؤجج الحرب بين بني شيبان والفرس             

                                                 
  .  355درويش الجويدي  : ، تحقيق الديوان )1(
  ] الكامل                 [        :                                                                   أيضًا وقوله . 356 نفسه )2(

ــ ــداَْي ــذَ َب ــصا الَْر َه ــَع رِ فيك اَْويــه ن 
 

 ْ عـــالََج الْاْ تَـــاْد َيـــاْقُـــصلَـــةَ الْ قباَْيـــ 
  

  . 368نفسه 

،  البقـاء هبـة اهللا     ، أبو   الحلي  ، 200 معجم الشعراء  ،   انيزبر ، الم  24/35 األغاني ،   األصفهاني : ينظر )3(

 . 5/208 معجم البلدان ،  الحموي ،2/404مزيدية المناقب ال



 88

؟   كسرى أدرع النعمان بن المنذر     إعطاء رفضوا   -  قبيصة  بن إياس أثناء الحديث عن     - شيبان

البقـاء   يورد أبـو  و .، وقد ينفجر في أية لحظة         االضطراب بين الجهتين في أشده     أن مما يعني 

،  ذلـك ، فلما سمع الـشيبانيون        بني شيبان  إلىكسرى كان قد عزم على بعث الجنود         أنالحلي  

 " قيس بن مسعود   "  سيدهم إلى، فبعث     على السواد فازداد غضب كسرى عليهم      افأغاروغضبوا  

 - وتمـورا  نوقـا    وأعطاه - لهماف وما حو  أن يأخذ قيس األبلة والطَّ     : وعقد معه اتفاقا يقضي   

 شخصا اسمه الحارث بـن وعلـة        أنومما يروى    . )1(اد من غارات قومه   مقابل أن يحمي السو   

، فرفـضوا ذلـك      ، فأعطاهم القليل   ومعه نفر من بكر قد جاؤوا قيسا طالبين العطاء         )2(الذهلي

  . )3( قيس بن مسعود ثم حبسهإلى على السواد فغضب كسرى وأرسل أغاروا، ثم  وغضبوا

 فـي   سبِنه ح أ إلى، فيذهب األصفهاني     ان حبس قيس   المصادر تختلف في مك    أنغير            

 قيسا قد  أن تفيد   أخرىاني رواية   زبرفي حين يذكر الم   .  )5(انيزبر، ويؤيده في ذلك الم     )4(ساباط

 ، وقد انفرد الحلي عن غيره في تحديد مكان سجن قيس بن مـسعود            .  )6( حلوان إيوانسجن في   

  . )7(نبارحيث ذكر الحلي أنه قد سجن في األ

                                                 
   .2/404المناقب المزيدية ،  البقاء هبة اهللا ، أبو الحلي : ينظر )1(

 بن قدامة بن جـزم بـن     ن بلع بن سبيلة بن الهوت بن أعجب       هو الحارث بن وعلة بن عبد اهللا بن الحارث ب          )2(

   .302 المؤتلف والمختلف ،  اآلمدي. 22/152 األغاني ، األصفهاني :ينظر . زيان 

،  البقـاء هبـة اهللا      أبو  ، الحلي ،   201 معجم الشعراء  ، انيزبر ، الم  24/36 األغانيألصفهاني ،   ا : ينظر )3(

  .407 – 2/406 المناقب المزيدية

  . 24/36 األغاني:  ينظر )4(

   .201 معجم الشعراء : ينظر )5(

  .201نفسه :  ينظر )6(

   .2/407 لمزيديةاالمناقب  : ينظر )7(
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نه ال يتفق مع طبيعة     أ، كما    لم تثبته المصادر    في األنبار فهذا ما     الحلي أما مقالة أبي البقاء         

  ]الطويل   [    : السجنأثناء قصائده إحدى في ومن ذلك قوله.  الشعر الذي قاله قيس في السجن

ُلِئـــاَْبقَ َوةٌمـــ َجدونُـــ جمهتَْزغَـــ
 

ــِإفَ  ــيَو ثَاْنَّ ــاْنَ ف ــي ــنَِّإ َوبٍوع شُ هم 
  

ـ  يجِلَ فَ اَْيفَ ـ  اْ َي ـ  ن إِ مو قَ ـ تُ م لَ )1(اولُتاْقَ

 

 مكُنَيــَب َوينــي َبمِجــع الَْدونُــ جنِإَو 
  

 قد سجن   ، ولو كان   ، أو باألحرى غريب عنه      ال يعرفه  أعجميفقيس قد ثوى في شعب              

 جنود  إن،   أما البيت الثاني فيقول فيه    .  العرب من   -  الجغرافيا كما مر في   - في األنبار فسكانها  

 )2(كمـا أن روايـة األصـفهاني      .  نبار وذي قار   نجد رابطا بين األ     ال وهنا ، بيني وبينكم  العجم

قوله أبيات هذه القصيدة فـي      سجنه في ساباط ، و     : إلىتشيران   )3(انيزبر رواية الم  إلى إضافة

  . ه القصيدة نظمت في أرض الفرسمما يدلل ذلك على أن هذ ،  أيضاًسجن ساباط

نه قد  أ ما استشهدنا بالشعر على مكان قول الشعر نجد داللة صريحة في شعر قيس تثبت                وإذا   

  ] الوافر  [ :  المقطوعات التي نظمها في السجنإحدى، ومن ذلك قوله في  سجن في بالد فارس

نِاَْيـــَبالْ ةََم ســـمكُومَســـ َودقَـــَو
 

ــَو  ــنَمْأَيـ ــذُّمكُي فـ ــَب يلُه الـ  يدعـ
  

ــَبي ــغُلِّ ــ َأن َع ســرٍي 4(نِاَْوي اِإل ف(

 

 اْ ذَنَمـــَو يمو قَـــغٌلـــب منَمـــ ْ الََأ 
  

صراحة أنه أسير في    فيه   ذكر، حيث     في تحديد مكان سجن قيس     فيصل        والبيت الثاني     

مـوطن    نفسه في  في حين يناقض   )5(البيت البقاء الحلي هذا    يورد أبو  أن، ومن الغريب     اإليوان

                                                 
   .24/38  األغاني ،األصفهاني )1(

   . 24/36نفسه :  ينظر )2(

 . 201 معجم الشعراء:  ينظر )3(

  . 24/37 األغاني ، األصفهاني : ينظر )4(

  . 2/408 المزيديةالمناقب  : ينظر )5(
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 إيـوان   قـيس فـي    سـجن اني  زبرالمأما تحديد     .)1(حبس في األنبار    أن قيسا   حينما يذكر  آخر

 في  اإليوانن  أ، ومن المعروف      لمدينة حلوان  إيوان لجغرافية على فلم أعثر في الكتب ا     )2(حلوان

  قـد  إذاً حلوان فهـو     نايوإ في   ن كان كسرى قد حبس قيساً     فإ.  مدائن كسرى وهو قصر الملك    

 حبـسه فـي أرض      بسه في ساباط المدائن فهو أيـضا       كان قد ح   إذاو  ، حبسه في أرض أعجمية   

 صـفهاني  فهذه مقالـة األ    ، حبسه في ساباط المدائن    أرى أن كسرى     فإننيرغم ذلك   و،   أعجمية

   ]يل الطو[  : قولههسجن في  ومما يروى لقيس . نفسه في شعره، بل ومقالة قيس انيزبروالم

ــَم ــ َعُلآك اْمــ ع ــ َومكَُدنْ )3( برِاْشََم

 

ــينغُ  ــاْنَغَْأ َواْنَـ ــاْنَ غاْنَـ ــلَاْغَ َواْنَـ  اْنَـ
  

وهذا يعني  .  )4( أن مات  إلى أن قيسا بقي في حبسه       إلىأما ممات قيس فتشير المصادر               

 إالأننا لم نعثر لـه      ، غير    أن كل األشعار التي نظمها طيلة فترة أسره قد قيلت في أرض العجم            

  .  جاءت في مقطوعتين وقصيدة فقط يتاعلى سبعة عشر ب

:א−10

 أن االتفـاق           اختلفت المصادر فيما بينها حول شخصية لقيط فيما يخص نسبه ، فـرغم              

في  . )5( معبد يهجد العديد منها يذكر أن اسم أب       لكسرى ن  قيط من قبيلة إياد ويعمل ترجماناً     اسمه ل 

                                                 
   .2/407 المزيديةالمناقب  : ينظر )1(

خر حدود السواد مما يلـي      آ، وهي في     نة بين فارس واألهواز   مدي : وحلوان.  201 معجم الشعراء  : ينظر )2(

 . 195 الروض المعطار ، الحميري . 2/290 معجم البلدان ، الحموي :ينظر  . بغداد

  . 2/407 المزيديةالمناقب ،  البقاء هبة اهللا ، أبو الحلي : ينظر )3(

 . 2/409 المناقب المزيدية،  هبة اهللالبقاء  ، أبو  الحلي ،201 معجم الشعراء ، انيزبر الم: ينظر )4(

المؤتلف  ،   يدم ، اآل  1/126 نسب معد واليمن والكبير    ،   ، ابن الكلبي   1/168 االشتقاق ،   ابن دريد :  ينظر )5(

 الزهـرة  ،   د األصـفهاني  و، ابن داو   263 باداآل لباب و ، 141 اإلعجاز واإليجاز  ،   ، الثعالبي  226 والمختلف

 .    ) بيع( ،  ) بيض(  ، مادتا تاج العروس،  ، الزبيدي 3/68  األرب في فنون األدبنهاية ، ، النويري 2/689



 91

وتـذهب مـصادر    .  )1(ة أن اسم أبيه هو حارث     ري أن معبد هو اسم جده مضيفاً      حين يذكر البص  

وفي ظل هذا االضـطراب      . )3(روبعضها ذهب إلى يعم    . )2(رأخرى إلى أن اسم أبيه هو معم      

المتعلق باسم أبي الشاعر فإننا نجد ياقوت الحموي وابن منظور قد شذا عـن جملـة المـصادر                  

على أن لقيطاً من قبيلـة      كلُّها   المصادر السابقة    ق بقبيلة الشاعر ، فبينما تجمع     السابقة ، فيما يتعل   

 ،   الشاعر  على اسم  فالمصادر أجمعت  . )4(إياد ، نجد هذين المصدرين يرجعانه إلى قبيلة األزد        

  .  األب ، وضعف الخالف حول اسم القبيلة في حين تركز الخالف حول شخصية

لترجمـان فـي بـالط      اغله لمنـصب      تتمحور قصة لقيط بن يعمر مع الفرس حول شَ                

 كانت قد أغارت على سواد العراق وأفـسدت       اً ، في حين تروي المصادر أن قبيلته إياد        األكاسرة

 ، فأغـار  )6( سابور ولم يكن قد أكمل ستّ عشرة سنة من عمـره  ، فغضب عليهم كسرى )5(فيه

                                                 
  .  1/280 الحماسة البصرية : ينظر )1(

 لـسان ،   ، ابن منظور   ) جذع(  ، مادة    الصحاح،   ، الجوهري  1/195 الشعر والشعراء  ،   ابن قتيبة :  ينظر )2(

 .    ) أيا(  ، مادة العرب

 التـذكرة  ،   ، ابن حمدون   2 مختارات شعراء العرب   ،   ، ابن الشجري   23/12 األغاني ،   هانياألصف:  ينظر )3(

وذهـب  ) . خلـل   (  ، مادة    لسان العرب ،  ، ابن منظور     3/242 معجم البلدان ،  ، الحموي    5/200 الحمدونية

 . 65 األوائل ، العسكري:  ينظر. بعضها إلى نعيم 

، وقد جارى جـورج      ) خلل(  ، مادة    لسان العرب ،   ، ابن منظور   3/242 معجم البلدان ،   الحموي:  ينظر )4(

 .  2/307 شعراء األمكنة وأشعارهم في معجم البلدان:  ينظر.  خليل مطران ياقوت الحموي في هذه النسبة

أضافت بعض المصادر أن إياداً في إغارتها هذه كانت قد أصابت عروساً من أشراف العجم ممـا أغـضب                    )5(

، وذكر العـسكري أن      1/70 معجم ما استعجم   ،   ، البكري  23/13 األغاني ،   األصفهاني:   ينظر . ذلك كسرى 

، فوثب أخوها واسمه أحمـد علـى         إياداً لدى إغارتها على السواد كان قد اختطف أحد الفرس فتاة منهم فنكحها            

  .    65 األوائل:   ينظر .مما أغضب ذلك سابور، أخت الفارسي فنكحها 

مـسالك   ، ، العمـري   15/137  في فنون األدب   نهاية األرب  ،   ، النويري  65 األوائل ،    العسكري : ينظر )6(

وقـد ذهبـت    .  3/372 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب     ،   ، األلوسي  25/61 األمصار األبصار في ممالك  

 ،    1/195الـشعر والـشعراء      ،   ابـن قتيبـة   :   ينظر .نوشروان  مصادر أخرى إلى أن كسرى المقصود هنا أ       

 .     1/72معجم ما استعجم  ، ، البكري 266 والمختلف المؤتلف ، يدماآل
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وحينما علم لقيطٌ بهذه الغزوة بعـث لقومـه ينـذرهم           ،    ستون ألفاً   قوامه )1(عليهم بجيش جرار  

 فقد اضطربت المصادر في مكان قوله ، إذ جاء في          أما تحذيره .  )2(ويحذرهم برسالتين شعريتين  

 ، وهذا الخبر قد نقلـه      )3(ديوان لقيط أنه كتب إليهم الرسالة األولى وهو متخلف عنهم في الحيرة           

]                   الوافر [    :وتمثل نص الرسالة األولى في مقطوعة يقول في مطلعها  . )4(ابن قتيبة كما هو

ــ ــنىِإلَ ــالْ َم ــنيَجزِ بِ م ــَرة )5 (داْ ِإَي

 

ــالْ  ــَس ف مــص ــنيحي ال م ــفَة لَق يط 
  

  ]البسيط       [         :                          أما الرسالة الثانية فكان مطلع قصيدتها قوله 

ـ   ِلَي الْ  َجتْاَْه َواَألح ـ َن َوالْ اَْزَهم )6 (اَْوَجَع

 

ــ  ــاْ َداَْي َر َعمــن َرةَ محــ م ــا الْتَلَِّه  اَْجَرَع
  

        وهـو رهينـة      أن لقيطـاً كتـب رسـالتيه       في حين ذهبت طائفة من المصادر إلى                  

             يساً في سجن كـسرى سـابور عنـدما كتـب            أن لقيطاً كان حب     ، وذكرتْ طائفةٌ   )7(عند كسرى 

                                                 
 ،  ، األصفهاني  1/195 الشعر والشعراء  ،   ، ابن قتيبة   169 – 1/168 االشتقاق ،    ابن دريد  : تنظر القصة    )1(

عجم ما اسـتعجم    م ،   ، البكري  65 األوائل ،   ، العسكري  266المؤتلف والمختلف    ،   يدم ، اآل  23/13 األغاني

،  15/137األدب   نهاية األرب في فنـون     ،   ، النويري  5/200التذكرة الحمدونية    ،   ، ابن حمدون   75 – 1/69

 .     373 – 3/372 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب،  يساأللو،  25/61مسالك األبصار  ، العمري

ون أن الجـيش    ، وذكر ابن حمد    1/195 والشعراء   الشعر ،   ، ابن قتيبة   73 الديوان ،   لقيط بن يعمر  :  ينظر )2(

، في حين أبعد األصفهاني عن هذه المصادر كثيـراً إذ            5/200التذكرة الحمدونية    :  ينظر .قد بلغ أربعين ألفاً     

 .  23/13 األغاني :  ينظر.ه بأربعة آالف فقط حدد

  . 72 الديوان: ينظر  )3(

في حين لم تحدد العديد من المصادر مكان قول الرسالتين بـل             . 196 - 1/195الشعر والشعراء   :  ينظر   )4(

الحماسـة   ، البـصري ،      15 - 23/12 األغـاني األصفهاني ،   : ينظر   . قال لقيط يحذر قومه   : اكتفت بالقول   

   .  5/200 التذكرة الحمدونية ، ابن حمدون ، 263 باداآل لباب ، الثعالبي ، 1/280 البصرية

   .73 -   72 الديوان )5(

   .74 نفسه )6(

 .  67 - 65 األوائل ، ، العسكري 1/126 نسب معد واليمن الكبير،  ابن الكلبي:  ينظر )7(



 93

 كان في جيش سابور فعلـم بغزوتـه إليـاد فقـال              أنَّه ها أيضاً إلى   ، وذهب بعض   )1(الرسالتين

 ، وقد أورد ابن الشجري أن لقيطاً كان كاتباً في ديوان كسرى وحين علم بغزوته كتب                 )2(ينذرهم

أكـان  يطاً كان يقيم في أرض فارس بغـض النظـر            الروايات أن لق   والثابت في  . )3(ينذر قومه 

   .حبيساً أو رهينة أو ترجماناً

لفـاً فـي    تخإن لقيطاً كـان م    : شعر والشعراء من القول     ال          أما ما جاء في ديوانه وفي       

الحيرة لدى نظمه للنصين السابقين فإن هذا الخبر يتناقض مع ما جاء به ابن الكلبي وأبو هـالل                  

 أمر ارتهان لقيط ، بل ويتعارض أيضاً مع ما جاء به النويري والعمـري فـي                 العسكري ، من  

ـ         ن لقيط أحد أفراد جيش كسرى ، وهذه       قضية كو  ان  حال رأي ابن الشجري القاضي بأن لقيطاً ك

  .لنصين في البالط الكسروي لحظة نظمه ا

محمد التونجي عند   فخبر الديوان والشعر والشعراء يضعف أمام اآلراء السابقة ، وقد وقف                  

إن كان لقيط قد نظم النصين في الحيرة فإن معلومات االستعداد لم تصل             : هذه القضية ذاكراً أنه     

ن في أيد مقربة من كسرى ، لذلك فمـن المـرجح أنـه               الرسالتا إليه بوضوح ، وبالتالي لم تقعِ     

 وقـع    في شعره   أن إنذار لقيط   )6( وابن الشجري  )5(ذكر البكري و . )4(نظمهما في سجن كسرى   

ما الذي حدا بترجمان كسرى أن يـذهب إلـى          : واألسئلة المطروحة هنا     .  يد كسرى فقتله   في

الحيرة تاركاً القصر الكسروي في حين الحاجة ماسة إليه في ظل وجود نزاع عربي فارسـي ؟                 

                                                 
  . 3/373  في معرفة أحوال العرببلوغ األرب ، ، األلوسي 75 - 1/70 معجم ما استعجم ، البكري:  ينظر )1(

 .  25/61 مسالك األبصار ، ، العمري 15/137 نهاية األرب في فنون األدب،  النويري:  ينظر )2(

  .  2 مختارات شعراء العرب : ينظر )3(

 .  22 ، مقدمة المحقق الديوانلقيط بن يعمر ،  : ينظر )4(

 .  1/75 معجم ما استعجم : ينظر )5(

 .  2 شعراء العربمختارات  : ينظر )6(
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 ة ، بـل إن كـان      فمقامه المنطقي أن يكون في المدائن حيث مركز القرار الفارسي ال في الحير            

 اآللية التي وصل من خاللها كتاب لقيط من الحيرة حيـث            الكتاب التحذيري وقع بيد كسرى فما     

ومن ثم قام بقتله رغـم       القبض عليه     ؟ بل كيف ألقى كسرى     المدائن إلى   - حسب ما قيل     -يقيم  

 في الحيرة ؟ من هنا يمكن الجزم بأن لقيطاً كان في مدائن كسرى بغض النظر عن حالته                  وجوده

   .ة أو السجن ، إذا فالنصان نظما في أرض الفرس كان عليها من أمر الترجمة أو الرهانالتي

:א−11

اقترن ذكر ليلى العفيفة بالبراق بن روحان التّغلبي ، لذلك ينطبقُ عليها ما أوردته المراجع               

 معتمدةً على األعالم    )1(مراجعالحديثة عن البراق من أخبار وأشعار ، فقد ترجمت لها عشرات ال           

في حين كان اعتماد األعالم على شعراء النصرانية        . للزركلي وشعراء النّصرانية للويس شيخو      

             ئيسة الّتي اعة التّرجمة الرنة في شعراء النّصرانيترجمة ليلى المضم تَأيضاً ، وهكذا تُصبحمتْد 

 2(الوقت ذاته أورد حسن توفيق العدل ترجمةً لليلى       وفي  . ألشعار  في األخبار وا   عليها المراجع( 

 ، غير   )3(تنطبقُ وترجمة لويس شيخو دون أن نعرف أيهما أخذ من اآلخر ، فكالهما متعاصران             

.ها إلى ترجمة حسن توفيق العدل ، وهذا ما غيبها عن األنظار لأن المراجع لم تلتفت في نق

                                                 
 ، زيـدان ،     5/249 األعـالم ،   ، الزركلـي     148 شعراء النصرانية في الجاهلية     لويس ،   شيخو ،  : ينظر   )1(

 معجم الشعراء من العصر الجـاهلي      ، الجبوري ، كامل سليمان ،        1/145 عربيةاللغة   ال دبآتاريخ  جورجي ،   

 ، كحالة ، عمـر رضـا ،         102 تاريخ آداب اللغة العربية    ، العدل ، حسن توفيق ،        4/246 م2005حتى عام   

 عبـود ،     ، 1/163 موسوعة أشعار العرب  شامي ، يحيى ،      ،   4/336 أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم     

   ، الطريفـي ، يوسـف      197 أعالم النـساء   ، مصطاوي ، عبد الرحمن ،        406 تراجم أعالم النساء  رضوان ،   

 ، مهنا ،    282 – 281 موسوعة شعراء العصر الجاهلي    ، الروضان ، عبد عون ،        412 العصر الجاهلي ،   عطا

  .203 باءمشاهير الشعراء واألدعلي ، 

  .104 – 101 تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر  )2(

 ، في حين عاش حسن      5/246 األعالمالزركلي ،   : ينظر  ] . م  1927 – 1859[ عاش لويس شيخو ما بين       )3(

   .2/186  األعالم،الزركلي : ينظر ] . م 1904 – 1862[ توفيق العدل ما بين 
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جمة ليلى وأشعارها فقد جـاءت منطبقـةً ومـصادر          أما مصادر لويس شيخو في نقل تر             

ترجمة البراق بن روحان ، حيث اعتمد لويس شيخو كما يقول على كتاب خط ، ومجموع شعرٍ                 

غير أن الباحث في مضامين هذه الكتب وفـي          . )2(خ العرب ، وطبقات الشعراء    ريا ، وت  )1(قديم

بـل إن  . عف هذا ما جاء به لويس شيخو      غيرها من المصادر ال يجد ذكراً لليلى العفيفة مما يض         

خـط  إيراده لهذه المصادر بهذه الكيفية يثير التساؤل حول دقته في النقل والتوثيق ، إذ أي كتاب                 

 أمـا كتـاب تـاريخ        في ترجمته لليلى ؟ وما اسم ذلك المجموع الشعري ؟          هذا الذي اعتمد عليه   

  ، وإن كان هذا    كامالًم الكتاب   حول اس  هذا المسمى يطرح العديد من األسئلة        العرب فإن إطالق  

 مـن   – حسب علمي    –األخرى  ، فما اسم مؤلفه ؟ أما كتب طبقات الشعراء فقد خلت هي              اسمه

لها لويس شيخو لشهرتها وتداو   : ورغم هذه االضطرابات فإنني سأعتمد على روايتي        . ذكر ليلى   

   .ولها التراثيةتها ألص العدل رغم انحصارها وعدم إشارفي بطون المراجع ، وحسن توفيق

          أما قصة ليلى فتتلخص في أسرها من قبل أحد أبناء األكاسـرة مـن الفـرس ، ممـا                   

   رهـا مـن    حتـى حر    ،  أن يشن الغارة تلو األخرى     بيبها وابن عمها البراق   استدعى ذلك من ح   

شعار ليلى قولهـا    ومن أ . أسرها ، ثم نقلها من بالد فارس حيث سجنها إلى منازل قبيلتها ربيعة              

  ]الرمل [         :  لتحريرهاصاً البراق إخوتها وأبناء عمومتها خصوخوهي في األسر تستصر

اْء َوَعنَــ َبــالْ مــنيســاُْأقَ اَْمــ
 

ــ  ــرلْتَ ِللَيـ ــق َعياَْبـ ــَرنَـ  ىاً فَتَـ
  

ــ َوَمعــي َبع ــَس ض الْاَْساْح ــت )3 (اَْحَي

 

ــ  ــم َمـــ ذب اَألعَيكْـ ــربقْ َياَْجـ  ينـ
  

                                                 
   .148 هليةشعراء النصرانّية في الجا: ينظر  )1(

   .150نفسه : ينظر  )2(

 تاريخ آداب  ، العدل ، حسن توفيق ،        149 – 148 شعراء النصرانية في الجاهلّية   لويس ،   ، شيخو  : ينظر   )3(

   .103 – 101 اللّغة العربّية
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 قول ليلى قد اسـتفزتهم الحميـة وخنقـتهم العبـرة ،         ربيعة لما بلغهم             ويروى أن بني  

      قتلوا غرسان بـن روحـان      إن الفرس في إحدى الوقعات     : فصاروا جميعاً لنصر ليلى ، وقيل     

  ]البسيط         [             :      فبلغ ليلى ذلك ، فقالت ترثيه – ابن عمها ، وأخو البراق –

ــد ــاْ َزَواآلَن قَ َد فــي ــاَْز َوَأحي َهمِّ ني
 

 َن بِ اْ كَ قَدكَفَ اْ مَ ي ى  ـنم   ـزح  ـ نِ غَر  نِاَْس
  

ـ تُ مـَن الْ    َهَمم ىَحتَّ )1 (نِالْ بِـِإع  ىَوَبلْ

 

ــ  اْلَمــر ــيتُ غَرِ ذَكَ ــاْاً َزَب ــديَد بِ  ي كََم
  

المجموعتين من األبيات أن الشاعرة كانت حقاً أسيرةً في بالد                    ويظهر من خالل هاتين     

وكان لمصيبة سجنها حضور بـارز فـي        . ن عمها البراق ذاكرة إخوتها      باألعاجم ، إذ تحن ال    

 اأما مقتل ابن عمها غرسان فبد      . يوصف األغالل والقيود ، وما دار بينها وبين آسرها األعجم         

اعف همها ، وازدادت مصائبها بموته ، وقد دعمـت هـذه            واضحاً أنه حدث أثناء أسرها إذ تض      

وانسجام األبيات في فكرتهـا     . الفكرة بذكرها لحالها المغتربة البعيدة عن البراق ومعشر قومها          

العامة بمعجمها اللفظي يتناغم مع قصة ليلى ، وهذا ما لمس عند البراق بن روحان ، غيـر أن                   

  . المعالم الحديثة دون أصول تاريخية واضحة أخبارهما وشعرهما يبقيان رهن المراجع

:א−12

 وتذكر  - ملك الحيرة    -          مر في الفصل األول أن كسرى كان قد قتل النعمان بن المنذر             

بكر بن   غيرون عليه وخاصة قبيلة    تداعوا على السواد ، حيث أخذوا ي       المصادر أن العرب حينها   

نفر مـن أصـحابه إلـى الـسواد         ن مفروق من جملة من أغار ، حيث خرج في           وكا.  )2(وائل

  ]    الطويل : [ دفنوا في الدجيل ، فقال مفروق يرثيهم هم الطاعون ، فموت منهم خمسة ، وفأصاب

                                                 
   .150 – 149 شعراء النّصرانّية في الجاهلّيةلويس ، ، شيوخ :  ينظر )1(

،  ، أبو البقـاء هبـة اهللا       ، الحلّي  201معجم الشعراء    ،   ، المرزباني  24/36 األغاني ،   األصفهاني:  ينظر )2(

 .  2/409 المزيديةالمناقب 



 97

ــِإ ــلَج َرتَْدوَأ َويلَ تــرِاَْوفَ َوي س1 (ي(

 

ـ َأ  ـ نَْأ َبيناْتَـ ـ داَْو الــس طاَْبـ  مهقُوس َيـ
  

الخبر الذي جاء به األصفهاني والمرزباني ، يحتاج إلى وقفة الستبيان مكان قول الشعر ،                  و  

إذ جاء في خبر المرزباني أن مفروقاً قد قال الشعر السابق حين إغارته على السواد ، والـسواد                  

أما خبر األصفهاني فهو    .  أرض فارسية نبطية ، وهذا الخبر صريح ال إشكال فيه            - ا مر  كم -

  الذي حدد مكان قول القصيدة في الدجيل ، فأين الدجيل ؟ وهل أرضه عربية أم أعجمية ؟

ذكرت كتب الجغرافيا أن الدجيل نهر في موضعين ، أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بالقرب                   

 ،  )2(- أحد ملوك الفرس     -من تكريت ، والدجيل اآلخر نهر في األهواز حفره أردشير بن بابك             

  األول هو ما يثير البحث ؛ ألن الدجيل الثاني كما ذكر فـي األهـواز أي  فـي أرض                   فالدجيل  

   .  فال إشكالية في ذلكفارس ، وهو بناء أحد ملوك الفرس

هو مكان نظم   و -مخرجه من أعلى بغداد ، وبالقرب من تكريت         ف -           أما الدجيل األول  

ي العصر الجاهلي كانـت      ف ن بغداد جمية ، وذلك أل   الشعر ، أما هويته الجغرافية فهي فارسية أع       

 ، أما تكريت فهي بلد مشهورة بين بغداد والموصل ، وهي إلى بغداد أقـرب ،                 )3(يةرسافقرية  

 ، وكل هذه األماكن كما يظهر كانت جزءاً مـن           )4(دشيروفيها قلعة كبيرة من بناء سابور بن أر       

  . ظمت في أرض فارس األعجمية وهذا يقود إلى أن المقطوعة قد ن. سواد فارس 

  

                                                 
  .  440 معجم الشعراء ، ، المرزباني 24/36 األغاني ، األصفهاني:  ينظر )1(

  . 234 الروض المعطار ، الحميري ، 2/443 معجم البلدانالحموي ، :  ينظر )2(

 عطية: صنم ، وداذ    : ألن بغْ   . ية الصنم   عطة  اسم أعجمي ، يعني بالفارسي    ] بغداد ، وبغداذ    [  بل إن اسمها     )3(

معجـم   ، الحمـوي ،      1/58 تاريخ بغداد   ، الخطيب البغدادي ، :   ينظر .وة على كونها قرية فارسية آنذاك       عال

   .110 - 109الروض المعطار  ، الحميري ، 458 - 1/456 البلدان

  . 2/38معجم البلدان موي ، الح:  ينظر )4(
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א−13 :א

 بعد - ، وأن النعمانة  الحيرعمان الن كان سببا في تمليك  عدي بن زيد   تجمع المصادر على أن      

 كان يحظى بمكانـة     ومن الجدير ذكره أن عديا    .  )1(بينهما  ثم قتله لخطب وقع    اًحبس عدي  –ذلك  

، وكان سفير الفـرس      )2(في المدائن  اً ترجمان مصادر أنَّه عمل  اء في ال  ج فقد   سامية عند كسرى  

، وإنما أوقع    ، ولم ينته في حينه      لم يكن سهال   وقْع موت عدي  مما يعني أن     . )3(قياصرة الروم ل

  . ، والفارسي في المدائن العربي في الحيرة:   في قصري الملكتباطراموته اض

          وذلك عن طريق    ح الخلل الذي وقع بينه وبين كسرى      ى إصال  إل اًعمد النعمان بعد قتله عدي 

، غير أن زيدا      مكان أبيه   كسرى ليكون ترجماناً    إلى – ابن عدي بن زيد      - إرسال زيد بن عدي   

   أن النعمان هـرب مـن الحيـرة وأخـذ     ركَذْوي.  )4(أخذ يكيد للنعمان عند كسرى حتى أوقع به  

                                                 
 ،  البيهقـي   ، 1/222الشعر والـشعراء     ،    ابن قتيبة   ، 256 الموفَّقياتاألخبار   ،   الزبير ، ابن بكار  :ينظر   )1(

  ، 2/77 ، 2/70 األغـاني  ،   ، األصـفهاني   2/102مروج الـذهب     ،   ، المسعودي  381 المحاسن والمساوئ 

 المزيديـة المناقـب   ،   البقاء هبـة اهللا     أبو  ،، الحلي  81الشعراء  معجم   ، انيزبر ، الم  62األوائل   ، العسكري

  . 297 الروض المعطار ، الحميري ، 2/388

األغاني ،    األصفهاني  ، 381 المحاسن والمساوئ ،    البيهقي  ، 1/222الشعر والشعراء    ،   ابن قتيبة  : ينظر )2(

 . 62 األوائل ،  العسكري ،80معجم الشعراء  ، انيزب المر ،2/66

 : ينظـر  . بل إن كسرى قد جزع لموتـه      .  62األوائل   ،  العسكري  ، 2/66 األغاني ،   األصفهاني : ينظر )3(

 . 63األوائل  ، العسكري

،  تـصاهر العجـم    من ذلك ترغيبه كسرى في بنات النعمان وأخواته وبنات عمومته وهو يعلم أن العرب ال               )4(

ة مـن أشـراف العجـم إلـى           قاث زيدا وأحد ال   فأرسل،   مانفيروى أن كسرى اقتنع برأي زيد في مصاهرة النع        

وعندما سأل كسرى عن     " ؟ ، وعين فارس ما يكتفي به       مها السواد   أما  وجد في    " : فقال النعمان لهما  النعمان ،   

 ب كسرى وهم بقتل    فغض ، نها البقرة  إ : - بتوطئة من زيد بن عدي       - ، قال الترجمان األعجمي      معنى كلمة مها  

 ،  المـسعودي  ،   282المحاسن والمساوىء    ،   البيهقي ،   1/223الشعر والشعراء    ،   ابن قتيبة  :ينظر  .  النعمان

ـ  المرز  ، 63 األوائـل  ،    العسكري  ، 80 - 2/78 األغاني ،    األصفهاني  ، 2/102مروج الذهب    معجـم   ،   انيب

 . 395 - 2/394،  2/387 اقب المزيديةالمن،  البقاء هبة اهللا ، أبو  الحلي ،81 الشعراء
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، ثم ذهب النعمان إلى المـدائن        )1(حتى نزل ببني شيبان   ، فلم ينجده أحد      يستنجد بسادات العرب  

   ] الطويل[   :إلى المدائن أخذ ينشد هجو خرويروى أنه بعد.  )2(يعتذر من كسرى ليصفح عنه

ــ ــالْ َوينلُتُقَْيَس ــ ْ  الَتُوَم ــ كشَ ُلزِاْنَ
 

ــَأ  سيــ ِإر ــىلَ ك َرسَأ َوىــع ــ َأملَ  هنَّ
  

ـ اْ جَ دقَ وَ تُرسفَ ـ َع تْشَ ـ اَْرَم الْ يلَ )3(ُلجِ

 

ــَو  ــَناْكَ ــ ميرِاَْر فَ ــهنْ ــاً َوَراْ َع سةًب 
  

ان يواإل في المدائن عندما دنا النعمان من         أهي  األبيات لم يحدد مكان قولها      رواية والعسكري في  

إلـى   قالها قبل أن يصل      لى أن النعمان   تشير إ  المقطوعة بعاطفتها الجياشة  و . أم لدى دخوله إياه   

وهي فعل مضارع يفيد اسـتمرارية      "  أسير " ؛ وهذا يثبته بيته األول المشتمل على كلمة        دائنالم

  في البيت الثاني   في حين يستخدم   . يبدو  من اإليوان على ما     قيلت عند دنوه    فالمقطوعة ، الحدث

  .  قارب على النهاية لماضي مما يدلل على أن سيره قد انتهى أوابصيغة  " تُرس"  كلمة

 إن النعمان في استخدامه لصيغة الماضي قد قطع بونا شاسـعا             :من هنا أستطيع القول           

ي اإليوان عددا كبيـرا   ففَّويورد ابن قتيبة أن كسرى ص    .  دائنمن رحلته حتى شارف على الم     

عندها علم النعمان أنه ليس      -  في مها السواد    من مقالته   ساخراً -  الستقبال النعمان  من الجواري 

، مما يـشير      دخل المدائن   أن النعمان أدرك مصيره عندما      ابن قتيبة تقودنا إلى    ةقالمف . )4(جيانا

  .  المقطوعة لحظة دخوله إياها نظم هذهأنهذلك إلى 

                                                 
، سيد منيع في بني المزدلف بن ذهل    هانىء بن مسعود بن عمرو      هو  واستجار بهانىء بن مسعود فأجاره ، و      ) 1(

  .2/401المناقب المزيدية  الحلي ، أبو البقاء هبة اهللا ، ، 2/81 األغانياألصفهاني ، : ينظر . شيبان 

 األغاني    ،  األصفهاني  ، 283 المحاسن والمساوئ   ، البيهقي ،   1/224والشعراء    الشعر  ، ابن قتيبة  : ينظر )2(

معجـم   ، الحمـوي  ،   2/401 المزيديةالمناقب  ،   البقاء هبة اهللا   ، أبو  الحلي ،   63األوائل   ، العسكري ،   2/81

 . 4/293البلدان 

 . 64 األوائل ، العسكري : ينظر )3(

 . 1/224 الشعر والشعراء :ينظر  )4(
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מא− א א :א

  د ممن قالوا الشعر في بال      االسم يراء العرب غير معروف   اشتملت هذه الطائفة على الشع            

  : ها، وهذا تفصيلُ  جميعا بقصة واحدةاضمت هذه الطائفة خمسة شعراء فقط ، ارتبطو ، وفارس

لنعمان بن المنذر حول شرف القبائل ومكانتها عند        ايروى أن حوارا دار بين كسرى و                

   . نعـم  : قـال  ؟ هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلـة  " :  للنعمان ، حيث قال كسرى   العرب

،  ، ثم اتصل ذلك بكمال الرابـع       باء متوالية رؤساء  آمن كانت له ثالثة     :  قال ؟ بأي شيء  : الق

بن بـدر بيـت     حذيفة   آل في   إال، فطلبه فلم يصبه      فاطلب لي ذلك  : ، قال    والبيت من قبيلته فيه   

   لآ، و  ل ذي الجـدين بيـت شـيبان       آ، و  ل حاجب بن زرارة بيـت تمـيم       آ، و  قيس بن عيالن  

ى ثم  رام النعمان بجمع سادة تلك القبائل وشعرائهم مع كس        ثم ق .  " )1(ن قيس بيت كندة   األشعث ب 

  :  وفق التسلسل اآلتي ، وذلك الصدقتفاخرين بقولمن كسرى قد طالب الوكا )2(ابتدأت المفاخرة

:א−1

أشاد بفضل  ف،   ر سنه  أول القائمين لجرأته وكب    )3(، كان حذيفة بن بدر     عندما ابتدأت المفاخرة     

   ] الطويل[  :  ثم قام شاعرهم فأنشد.  ذكر شرفها القديم وعزها العظيم وما شاكل ذلكو،  قبيلته

ــةَُراَْزفَــ اَْهلُاَْض نــسٍي قَــبس َحــسٍي قَ
 

     مهــيف ــزــزِّ َوالْعــتُ الْعفَــَزاَْرةُ َبي
  

ــَب ــ ِلهاْنَ ــسٍيقَ ــي الْ ف ــلُاَْج رِمِيدقَ )4(اَْه

 

ــلَ  ــا الَْه عــقَ الْةُز اَْسعــالْ َوء ــبَسَح  يذ الَّ
  

                                                 
 : ينظر. فاظ  لفي األ  وير بسيط ت هذه القصة في المصادر ولكن بتح      رويو . 19/134 األغاني ، األصفهاني )1(

  .439سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، السويدي . 401 ب في معرفة أنساب العربرنهاية األ،  القلقشندي

 . 401 ب في معرفة أنساب العربرنهاية األ ،  القلقشندي ،19/134  األغاني ،األصفهاني : ينظر )2(

براء بين بني    التي بسببها قامت حرب داحس والغ      " داحس " ، وهو صاحب فرس    حذيفة بن بدر الفزاري    هو )3(

 . 96حلية الفرسان وشعار الشجعان ،  ل األندلسي ابن هذي:  ينظر.طفان غ

    ب فـي معرفـة أنـساب العـرب        ألرنهاية ا  ، القلقشندي ،   135 – 19/134األغاني   ،   األصفهاني : ينظر )4(

  . 439سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ،   السويدي ،402 - 401
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2−:       

 هـم ة معرجا علـى عظمـة ملك      ، وذكر شجاعة قومه كند     )1(ثم قام األشعث بن قيس              

   ]يل الطو[                                         : ، ثم قام شاعرهم فقال  بين العربومآثرهم

ـ  ه لَ تَدَجَو ـ َع ً الَض فَ ـ  ىلَ ـ  ي ن َم رخاْفَ
 

ِإذَاْ قـــستَ َأبَيـــاْتَ الرَِّجـــاِْل بَِبيتنَـــاْ  
  

ـ  الْ هلَ ـ ي ف ُلضفَ ـ ثََرو أَ اَْم ـ  األَ هتْ )2(ربِاْكَ

 

ــاْ   ــاْس َأينَ ــمِ النَّ ــدوا َيعلَ ا فَعــاْلُو تََع
  

3−:

 بعز بني شيبان الناتج     وأشاد )3(، قام بسطام بن قيس      أنهى شاعر بني كندة مقطوعته     بعد أن      

   ] الطويل[    : ثم قام شاعرهم فقال.  ، وقولهم الحق لملوك، وقتالهم ا  للثأرإدراكهمعن سرعة 

ــاْذَِإ ــد َج ــفَ الَْمو َي ــرِخْ ــاْنَ ملُّ كُ ِلض
 

 َعـن عـزِّ قَومنَـاْ - َأَبيتَ اللَّعـنَ   -فََساِْئْل   
  

ــَأَو َهَبَرضــلْ ِلم ــشِبكَ ــاَْبقَ الَْني َب )4(ِلِئ

 

ــَرةً   ــاً َوُأس ــاْسِ قَوَم ــز النَّ ــسنَاْ َأَع َألَ
  

                                                 
كل المرار من قبـل  آ أن األشعث بن قيس من ولد   هشام ، في حين ذكر ابن     لم تذكر المصادر شيئا عن نسبه      )1(

 . 4/158السيرة النبوية  : ينظر . وفد كندة ليسلموا  في )( على النبي وكان األشعث قد قدم .  النساء

 ،  402ب فـي معرفـة أنـساب العـرب          رنهاية األ ،    القلقشندي  ، 19/135 األغانياألصفهاني ،    : ينظر )2(

  . 440 – 439سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ،  السويدي

الـسيرة  ،   ابـن هـشام    : ينظر.   الشيباني سعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين       هو بسطام بن قيس بن م      )3(

 اً أن بـسطام   كرا ذ المرزباني هذه النسبة    أورد  وقد  .1/184طبقات فحول الشعراء     ،   الجمحي.  3/151 النبوية

وذكر الحلي النسبة نفسها مضيفاً أن       . 200 معجم الشعراء  : ينظر .كان أحد أشهر فرسان الجاهلية المشهورين       

 . 190 - 1/188 المزيديةالمناقب : ينظر . بسطام من أشهر ثالثة فرسان في العرب 

 ،   403نهاية األرب فـي معرفـة أنـساب العـرب           ،   القلقشندي ،   19/153 األغاني   ، األصفهاني :ينظر   )4(

  . 440سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ،  السويدي
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:"מ"א−4

وافتخر بشجاعة تميم ذاكرا     )1( زرارة ، قام حاجب بن    أمجادهم بني شيبان من      فراغ وحال       

   ] الطويل[ : ثم قام شاعرهم فأنشد.  وكرم عطائهم ، ، مرجعا ذلك لكثرة أعدادهم قيادتها للقبائل

ـ  مد ق زعا الْ نَلَ ـ خُي الْ اً ف ـ اْو األَ بِوطُ ِلِئ
 

لَقَــد علمــتْ َأبنَــاْء خنْــدفَ َأنَّنَــاْ  
  

ــو عــز ــمٍيد قَ ــمالْ بِسي لَ )2(ِلِئاْضتَ

 

وَأنَّــاْ هجــاْن َأهــُل مجــٍد وثَــروٍة  
  

5−:

 ،  ائل الخمسة في المكرمات    أرفع القب  همأن اًكراذ  قومه دجم من قام فَ   آخر )3(وقيس بن عاصم       

   ]الطويل[ : ثم قام شاعرهم فقال.   للثأروأدركهم أمنع القبائل للجار ، ألنهم  في النائباتوأثبتهم

ــوــ تَلُّجممٍيالْ وــجموــ الَّعتتَــي رى
 

ــلَ  ــل عدقَ ــتْم ــخ وسي قَ ــلُّ كُفُدنْ اْه 
  

ـ   ف بكَّرم الْ مخْ الض فُرا الشَّ نَلَ ىدي النَّ
 

 اْنَـــنََّأ ورِومـــي اُأل فـــداْمـــ عاْنَّـــَأبِ 
  

قَويـ  اْذَ إِ اًس م ـ  األَ د ـ  إِ فُّكُ ـ ى الْ لَ 4(الْع(

 

ــفَ  مــ ِلاْ ذَن يــفَ الْمِو ــ يرِخْ عُلدــاْ ع صاًم 
  

، والثاني من    بني فزارة  األول كان من      من خالل سرد هذه القصة أن الشاعر       ويتضح          

، والخامس من بنـي      - بني تميم  -  من بني زرارة   بني شيبان ، والرابع   من  والثالث  ،  ة  بني كند 

                                                 
وفادته على كسرى وعـرف      ب  اشتهر ، اهللا بن دارم التميمي    س بن زيد بن عبد     هو حاجب بن زرارة بن عد      )1(

المناقـب   ، البقاء هبـة اهللا    ، أبو  الحلي:  ينظر .  بالرعي في السواد   بقصة رهن قوسه عند كسرى ليسمح لقومه      

   .1/66 ، 1/61المزيدية 

، 403 نساب العـرب أب في معرفة رنهاية األ،   القلقشندي ، 136 - 19/135 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )2(

   .440 ك الذهب في معرفة أنساب العربسبائ،  السويدي

 : ينظـر .  ن عبيد بن مقاعس بن سعد بن زيد مناة بن تميم           ب رمنْقَهو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن           )3(

بني تميم وبني سـعد فـي يـوم         أن قيس بن عاصم كان رئيس        وذكر الحميري .  14/46  األغاني  ، األصفهاني

  .493 الروض المعطار :  ينظر.الكالب الثاني 

،  404 – 403 ة أنساب العرب  ب في معرف  رنهاية األ ،   القلقشندي ، 19/136 األغاني ،   األصفهاني :ينظر   )4(

  . 441 – 440 سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب،  السويدي
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 صـفهاني والقلقـشندي   ، حيـث لـم يـذكر األ        اءسمألغير أن هؤالء الشعراء مجهولو ا      ، سعد

  . } قالثم قام شاعرهم ف { بذكر عبارة ابل اكتفو، والسويدي شيئا عن هؤالء الشعراء 

 بما ينسجم   يدمجالت ازدحمت بألفاظ التبجيل و    ظ من خالل األبيات أن أشعارهم قد      ونالح          

، ولعل هذا الكم اللفظي من ألفاظ الفخر كان كافيا ليرد على             ذلك مع المفاخرة بألفاظها ومعانيها    

 تلـك   إلىيعيدنا  ، وهذا    العربية ومكانتها بين بعضها   سؤال كسرى الذي دار حول شرف القبائل        

 خطباء العـرب     وأحد عشر خطيبا من    – ملك الحيرة    - المفاخرة التي أجراها النعمان بن المنذر     

 إذا،   أبيت اللعن  " ، كقولهم   للمفرد الواحد  هج و والخطاب في هذه المفاخرة   .  )1( كسرى إيوانفي  

ـ   و عزيز القدر  ، وهذا المفرد المخاطب ه     وغيرها  ".... رى، الذي ت   قست   شـأن  ة رفيع المكان

بـين    ولعـل التـشابه     ،  للملـوك  وهذه العبارة توجه   " أبيت اللعن  "  من قول  إلكثارهم،   كسرى

  األولـى  ففي المفاخرة ،  مع اإلعالء من شأن األمم األخرى         تحقير الفرس للعرب   المفاخرتين هو 

،  )2(عـرب مـن أمـر ال     حقر    وفي المقابل  ،غيرهم من شأن الروم والهند و     باإلعالءقام كسرى   

 التي كانت بقيادة سادة من      - أما المفاخرة الثانية  .  ا من النعمان وخطباء العرب    دفاستدعى ذلك ر  

ويظهر .   والرفعة  وطبقات في الشرف   في العرب مفاخر  أن يكون     كسرى نفقد استهج  - العرب

، تتيـه فـي بـوادي         مشرذمة جماعات العرب على أنهم     إلىمن هذا أن الفرس كانوا ينظرون       

   . الجزيرة دون وجود الطبقية والمكانة السامية بين قبائلها

مة أ ألن الفرس ظهروا     ؛ لعرب الدونية التي حملها الفرس تجاه ا      وال غرابة في تلك النظرة          

، وذليلـة   ة فيما بينهـا عزيز  قبائل متناحرةا كانو، أما العرب ففي جاهليتهم      عبر التاريخ  موحدة

، العربتجاه   كانوا يحملون النظرة الدونية نفسها       كر ابن األثير أن الروم    ويذ.  بين األمم األخرى  

                                                 
 . 64 – 1/50 جمهرة خطب العرب : كي صفوت هذه المفاخرة كاملة في كتابهأحمد زأورد  )1(

  . 1/50 نفسه : ينظر )2(
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عبيــد ســارة بــسبب هــاجر أم            :أي "  ســارقوس "  اســمحيــث كــانوا يطلقــون علــيهم

  . )1(إسماعيل

  كسرى ليدافع عن قوميته العربية     إيوان في    وقوف األعرابي  إمكانيةل للشك في     ال مجا  إذاً      

 وهـذه المفـاخرة     -  المفاخرة الثانية  -  أو ليدافع عن الفكرة القبلية الضيقة      -  األولى  المفاخرة -

، وسـواء     أنها تجسد شيئا من التيار الوطني المحصور في القبلية دون سـواها            إالرغم ضيقها   

 أنـه يعكـس لنـا       إال عن أمجاد قبيليته الذاتية      ة عن قوميته العربية أم    نافحأكان وقوف العربي م   

، وما   ية عن تلك الصراعات الفكرية التي دارت في أذهان األعاجم عامة تجاه العرب            صورة ح 

  .  جماعية فردية كانت أوبل ذلك من ردود عربية خافتةكان يقا

א− א אא מ :א

اعران وقد نظم ش  ،   تضم هذه الطائفة الشعراء الفرس الذين عرفت أسماؤهم وأنسابهم                  

  : ، هما  الشعر باللغة العربيةفارسيان

:אמ/אמ−1

ولعل ،   هذه الشعوب    تقتضيها األواصر الرابطة بين     األعاجم للغة العربية ضرورة     معرفة إن    

بل .  ، والروم  الفرس :  األخرى أمثال   األقوام يربط العرب بغيرهم من     أبرز ما  عامل المجاورة 

، واألحباش البري الوحيد الذي يربط بين الفرس والروم         لعرب في معظمها هي الممر     أرض ا  إن

 فـي    ، يوجد ألرض العرب حـضور       واالقتصاد وغيرها من شؤون الدول     ةففيما يخص السياس  

  . ة الجاهلي األعجمية زمناإلمبراطورياتالحمالت العسكرية بين و تنقل السفراءو مسير القوافل

 حاجة هذه   إلىيقودنا    الملوك لمنصب الترجمان في قصورهم مؤشر قوي       ولعل استحداث         

، وقد تكون الطبقة الخاصة شديدة الحرص على تعلـم     مع ناطقيها  لتَّفاهمل اللغة العربية    إلىاألمم  
                                                 

 . 1/193 الكامل في التاريخ : ينظر )1(
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ستارا وتعـززا عـن      - رىأحسبما   -  أيضاً  بعضهم يتخذ الترجمان   أنغير   )1(األخرىاللغات  

  .  تعلق األمر برأس الدولةإذاوخصوصا   الوطنيةلغته رفع بذلكي، ل نطق اللغات األجنبية

 )2( األثيم د الطبري أن يزدجر   ييروحيث  ،  حد ملوك الفرس    أبهرام جوبين    ويطالعنا هنا         

، فقاس المنجمون الشمس ونظروا في       ابه من المنجمين  خذ يسأل من كان بب    أولد ابنه بهرام    حينما  

فـي غيـر     يربى   أن أن اهللا مورث بهرام ملك أبيه شريطة          يزدجرد ، ثم أخبروا   مطالع النجوم 

، فاختار العرب     العرب والروم وغيرهم في قصره     فخرج يزدجرد فوجد   . أرض يسكنها الفرس  

، ثم خلع     واستحضنه بهرام  -ملك الحيرة    - ن النعمان ة ابنه وحضانته ، حيث دعا المنذر ب       لتربي

، وتـذكر     كان منشأ بهرام في أرض العرب      إذاً.  )3( العرب  أرض إلى أن يسير به     وأمرهعليه  

  . )4(الفارسية جانب تعلمه لغة قومه إلى العرب وتعلم لغتهم بآدابالمصادر السابقة أنه تأدب 

                                                 
ه يقول عن .   العربية والفارسية  - ترجمان كسرى  - دي بن زيد العبادي   من اإلشارات على ذلك قصة تعلم ع       )1(

ولم يكن كسرى يفعـل     ،   وكان لبيبا فأشار الدهقان على كسرى أن يجعله على البريد في حوائجه            " : صفهانياأل

فكسرى كما يتضح مـن الـنص       .  2/65 األغاني . " مكث يتولى ذلك لكسرى زمانا    ف،   ةب المراز ذلك إال بأوالد  

، ومن هنـا تنبـع       من الفرس  - ةمرازبأبناء ال  - اء األشراف نب ، والترجمة وغيرها أ    البريد:  كان يقلد مناصب  

  . ضرورة تعلم أشراف الفرس للغة العربية

  ، 2/80 تـاريخ الطبـري    ،   الطبري : ينظر . - جوبين –ر  بهرام جو  حد ملوك الفرس وهو أبو     يزدجرد أ  )2(

  . 25/63 سالك األبصارم ، ، ابن فضل اهللا ري ، العم1/261 مروج الذهب ، سعوديمال

 . ممن تناولوهاما وغيرهقصة وكذلك النويرييطنب الطبري في سرد هذه ال.  2/80 تاريخ الطبري : ينظر )3(

، ابن فضل     العمري  ، 262 – 1/261 مروج الذهب  ،  المسعودي  ، 2/82 تاريخ الطبري  الطبري ،    : ينظر )4(

ويروي الطبري أن الفـرس      . 15/180 فنون األدب نهاية األرب في     ، النويري ،     25/64 اراألبص مسالك،   اهللا

بعد ممات يزدجرد رفضوا تمليك بهرام عليهم بسبب تطبعه بأطباع العرب ، فاجتمعت كلمة الخاصة والعامة من                 

جهة  العرب من    اع بين بهرام بمساندة   الفرس على تمليك رجل من أشراف فارس بدل بهرام مما أوقع ذلك الصر            

 ،  الطبـري :  ظرين . الفرس ، وانتهى الصراع بتملك بهرام     فارسي الجديد الذي يستمد دعمه من       ، وبين الملك ال   

  . 25/63 سالك األبصار ميف  ابن فضل اهللا العمري أيضاوهذا الخبر نقله . 2/82 تاريخ الطبري
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 مع  ومن ذلك حروب بهرام   ،  غير أن جبهة الصراع بين الفرس وغيرهم كانت على أشدها                 

وراء   مـا  في )1( من أذربيجان  برق بال ك التي وقعت  وصا تلك المعار  وخص،  ملك الترك    اقانخ

   ]الوافر[  : ليقو . الشاق بعد نصرهيفتخر  الذي أخذ.  )2(والتي كانت الغلبة فيها لبهرام ، النهر

ــ ــمهنََّأبِ ــا د قَ ضحــو ــبِ عيا ِل ياْد
 

ــلَ  ــ عدقَـ ــ اَألملـ ــ بِماْنَـ  ضٍر َألِّكُـ
  

ـــزِعيزهـــ الْممسودــالْ و )3(اْدوسمـ

 

 تُكْـــلَملُـــ مكَوهمـــقَ وهـــتُرنْ مهم 
  

    ]الطويل  [: - ملك الترك - لعربية قوله لدى ظفره بخاقان من شعر بهرام باللغة ارث    ومما ُأ

ــَأكَ ــكنَّ ــم لَ ــعمس تَ ــ بتالْوص بِ همِاْر
 

ــَأ  ــهُلوقُ ــ لَ لَ ــ فَاْم ضتُضج مــو عه 
  

وخَ اْم ير الَ ٍكلْ م  ْ  ـ ي ـ  نوكُ ـ  ه لَ اْ حم4(ي(

 

 ــَأو ــينِّ اْ حميــ م ــكلْ ــلِّ كُسرِاْ فَ اْه 
  

وله أشعار كثيرة بالعربية والفارسية      " : م المسعودي كالمه في بهرام وشعره قائال      ويخت        

م وليس  بمعنى أن هذا جزء من شعر بهرا  )5(" لإليجازوضع طلبا   مأعرضنا عن ذكرها في هذا ال     

 بهـرام مـن      كمـا أن    ، ربيجـان ذ في أرض أ   آخر شعرا    يكون قد نظم   أن، ومن المحتمل     كله

،  ، فهو قد تربى في بالد الحيرة       ، والعربية  الفارسية:   قد نظم الشعر باللغتين    المحتمل أن يكون  

أن غرابة    ال إذاً -  عزوف الفرس عنه في أمر تمليكه      إلى مما أدى ذلك     - وتطبع بأطباع العرب  

                                                 
 . 20 الروض المعطار ، الحميري  :ظرين . ل من بالد العراقبكورة تلي الج:  انجيبِر َأذْ)1(

 ، العمـري  ،   262 – 1/261 مروج الـذهب   ،   المسعودي ،   85 – 2/84 تاريخ الطبري  ،   الطبري : ينظر )2(

  .397 – 2/396 المناقب المزيدية،  البقاء هبة اهللا أبو ،  الحلي ،64 – 25/61صار مسالك األب،  ابن فضل اهللا

 ،  15/180 ب في فنـون األدب    رنهاية األ ،   النويري ،   262 – 1/261 هبمروج الذ ، المسعودي   : ينظر )3(

  . 64 - 25/63مسالك األبصار  ، ، ابن فضل اهللا العمري

،  العمري ،   15/180 ب في فنون األدب   رنهاية األ  ،   النويري ،   1/261 مروج الذهب  ،   المسعودي : ينظر )4(

  . 25/64 مسالك األبصار ، العمرياهللا ابن فضل 

  . 1/262 مروج الذهب )5(
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 بهـرام   ، مما يفتح ذلك المجال أن نعـد        تعلم النطق   ما أولينظم هذا الشاعر شعرا بلغة تعلمها       

  . وملكه  نفسه هو شاعر فارسي في دمهاآلن، وفي  شاعرا عربيا في طباعه وأحاسيسه ولسانه

ومما  " :  العبارة  تعليقه على الشعر السابق هذه     أثناء مكان قول الشعر فيقول المسعودي       أما      

ويقول شهاب الدين النويري فـي المناسـبة        ،  )1(" قوله يوم ظفره بخاقان    حفظ من شعر بهرام   

،  المـسعودي  :  ولعل المدقق في تعليقي     .)2( " يوم ظفره بخاقان   هومما حفظ من شعر   : " نفسها  

 جـرت  أي أن الشعر نظمه بهرام في اليوم نفسه الذي"  يوم ظفره بخاقان "والنويري يجد عبارة  

 قيل  إذاً، فالشعر    أذربيجان منطقة أعجمية  ، و  فيه المعركة بينه وبين خاقان في أرض أذربيجان       

  . في أرض العجم

:א−2

 وما.  )3(، وقد لقب بالملك العادل     نوشروان من أشهر ملوك الفرس قاطبة     كان كسرى أ            

 وخـصوصا كـسرى     ،  حال الملوك من أبنائها    نيت باللغة العربية فهذا   ع خاصةدامت الطبقة ال  

،  رتد عن حكومة فـارس   ا، ف   أن أحد الملوك قد جاهر أنوشروان بالعصيان        ويروى  .نوشروانأ

   ]الوافر  [: ، وقال في هذه المعركة يصف خصمه على رأس جيش وقاتلهأنوشروان  فخرج إليه

ــبِ ــ اْم ــكلَ م ــن ٍد ي ــو ــاْطَ وىًدنَ هقَ
 

ــذَِإ  تَا اسقَحَأتَر ــد ــىنَ م ــ تُن اْعدي 
  

ــُأ موركــ و هــاْ ذَو ع يالْن حــاْم )4(هقَ

 

ــفَ  ــمـ ــتَمه َأنِإ تَرقَحتَا اسـ  ْ الَّ ِإلْـ
  

                                                 
 . نفسه ، الجزء والصفحة نفسها )1(

   .15/180  فنون األدب نهاية األرب في)2(

   .273 فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاءابن عرب شاه ، :  ينظر )3(

   . نفسها ، والصفحةنفسه : ينظر )4(
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 شخـصية كـسرى     إلـى عـود    ي هذا، و   نسبيا  ضعيفة مقالة في نسبة هذين البيتين     ال إن        

  فمـا   ية كما يظهـر مـن الروايـة ،        ة العرب  الملك الجبار الذي ينظم الشعر باللغ      أنوشروان ذلك 

  ؟ لكتهمج على ململوك قام خر أو ااءوأي األمر ؟ ؟ وهل كان يعرف العربية ه لذلكحاجت

ما حاجة كـسرى للـنظم باللـسان        ال ف ، وإ   المخاطب كان عربيا   أن نستدل من البيتين            

  -المناذرة -من ملوك الحيرة    حدا   اسما وا   لم تذكر  - يم حسب عل  - ؟ غير أن المصادر    العربي

  .  ومناسبتها ، مما يضعف ذلك نسبة األبياتنوشروان بالتحديدأارتد على حكومة فارس زمن 

البقاء الحلي بعض المناوشات التي كانت تحدث بين العرب والفرس           بوأفي حين يذكر             

 أنويذكر الطبري   .  )1( فيه وإفسادهم العراق   أطراف العرب على    إغارةومنها  ،  زمن أنوشروان   

كما أن أنوشروان كان عالما بأحوال      .  )2( نوشروان قد بلغ في غزواته الحبشة عن طريق اليمن        أ

 األخبـار تقودنـا هـذه     ، و  )3(العرب من طباع وعادات في المأكل والمشرب والحديث وغيرها        

  . مقال فيها حادثة العصيان وما انبثق عنها من شعر رغم ضعف الِلبقَ تَإلىالمتفرقة 

                                                 
   .2/516المناقب المزيدية  : ينظر )1(

 . 2/100 تاريخ الطبري : ينظر )2(

 بـن زيـد   ، حيث نـصح عـدي    الحيرةك أنوشروان للنعمان بن المنذر على قصة تملي على هذا من  نستدل )3(

 وأن يعظـم     ، وإذا حضر الطعام أن يجثو على ركبتيـه          أن يدخل على كسرى بمالبس السفر      العبادي النعمان ،

لعربي إذا لم يكـن أكـوال    في اخير   ، ويرى أن ال      ألن كسرى يعجبه ذلك من العرب     ...  ، وأن يكثر أكله    لقمته

 . 2/516 المناقـب المزيديـة  الحلي ، أبو البقاء هبـة اهللا ،      . 2/70 األغانياألصفهاني ،   : ينظر  . ... شرها  

 ويبـدو فيهـا أن      - الممادح باللغة العربيـة      - في ديوان عنترة عدة ممادح قالها في كسرى أنوشروان           توجاء

  .470 – 466" الجمع والتوثيق " قسم الثاني ال: ينظر . أنوشروان يعرف العربية 
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ن كان هذا   فإ ، )1(عربية في ال  رسكَ كان ي  -  دون أن يحدد اسمه    -  كسرى نأ الحلي         ويذكر

 القـصة   إثبـات ، ورغم     نظمه الشعر بالعربية   بإمكانيةيجزم   الملك هو نفسه أنوشروان فهذا ال     

  . ال قائماز  الشك فيها ماأن إال "فاكهة الخلفاء  " وشعرها عند ابن عرب شاه في كتابه

א−א א אא מ :א

ر في  ثَعولم ي  ، ين لم تعرف أسماؤهم وأنسابهم    ضم هذه الطائفة الشعراء الفرس الذ     وت           

  :  على شاعر فارسي واحد فقطإالهذه الطائفة 

، ويـروى    لقتلحارب الروم وأحدث فيهم ا     - ملك الفرس  -  سابور أنذكر النويري             

ا ، وعندم  روا نخيلها ، وحاصروا بالد فارس وعق     ، فانقلب الروم على الفرس      وقع في األسر   نهأ

 أحد شـعراء    فقام.  )2( بغرس الزيتون في العراق بدل النخيل       بالروم وأمرهم  أوقعتحرر سابور   

   ]لبسيطا[ :  ، حيث يقول من أمر غرس الزيتون فعل سابور مع الرومالفرس المتقدمين بوصف

ــَأ فَاْهــنْ مريــتاخْ ضحــ خَىيررِاْتَــخْ م
 

 ــو ــناْكَ اْ سبوــر فْ صــاًو ف ُأي روــم ته 
  

ـ  ع قاْرع الْ ضرَأ ـ  ىلَ هٍلو ـ خَْأ و )3(رِاْطَ

 

 ــَأو صبالْح ــم لكالر ــو ميــ م تَرِضاًع 
  

                                                 
  .2/396 المناقب المزيدية:  ينظر )1(

 . 15/175 ب في فنون األدبرنهاية األ : ينظر )2(

 ، ري ، العم  15/176  فنون األدب  رب في نهاية األ  ، النويري ، 1/258 مروج الذهب  ، المسعودي : ينظر )3(

  . 25/62 الك األبصارسم،  ابن فضل اهللا
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א :א−א

א−1 :א

لى إ حياته و  إلى، ومع ذلك فقد تسللت       ؤ القيس أشهر شعراء العربية بال مدافع      ريعد ام           

،   من الباحثين المحـدثين    أنصارهمشعره نظرات الشك واالنتحال من قبل المستشرقين وبعض         

 وكان الجانـب المتعلـق       ،  الشك في شخصيته وشعره على السواء      آراءحيث رشقوه بجملة من     

 حـد   إلىصدر عنه من نتاج شعري في مرمى الشبهات التي وصلت            وما،   القيصر   لىإبرحلته  

،   وقد تقلد طه حسين لواء الطعن في هذه الشخـصية          . نتج عنها من شعر    نفي هذه الرحلة وما   

نسوا في أنفسهم هوى لمقالة طه حسين التـي         ين آ ذن ال ي ركابه عدد من الباحثين المحدثي     وسار ف 

  فأصبحت الرحلـة تتـأرجح بـين الـشك          ،  ثلة من المستشرقين   راءآلارا  كانت بحد ذاتها اجتر   

  : آراء، وهذا تفصيل المقال فيما ورد فيها من  واليقين

א− א :א

  امرئ أبي -  المرار آكل الرحلة في مجملها حول قتل بني أسد لحجر الكندي           أحداثتدور         

، غيـر    محاوال الثأر من بني أسد واسترداد ملك أبيه المضاع         ثور األمير الشاب   وهنا ي  - القيس

بـن  ا تيماء حيث السموأل     إلى القبائل العربية لذلك يتجه امرؤ القيس        سعا من نه لم يجد قبوال وا    أ

 قيصر الـروم    إلى، ثم يتجه بنظره      بقي من ملك أبيه     أدرعه وماله وما   هعدو وي  ، عاديا اليهودي 

، وتجـري    وتقع بينهما قصة حب   ،   القيصر    يلتقي هناك بابنة   وبعد وصوله   ،القسطنطينيةحيث  

 أنقـرة  مدينـة  طاف بالشاعر في  م، وينتهي ال    رحلته تبوء بالفشل   أنغير   ... بينهما المراسالت 

  .  يحقق مكسباأنحيث يموت دون  الرومية

ـ فنُ و تْضف التراثية قد ر   ظاني عشرات الم   ف  أخبارها  هذه الرحلة التي تناثرت    أنغير         تْي 

تتفق ومنهج البحث العلمي   حجج واهية ال  إلى ا؛ الذين استندو   من قبل عدد من الباحثين المحدثين     
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،   نفي الرحلة  إلى التي دعت     الواهية اآلراءوهذه أبرز   .  القائم على التنقيب والتمحيص والتحليل    

، وقد اقتصر البحث علـى       " عبد سالم الرفوع  خليل   "  اسمه آخر، وباحث    مثلة في طه حسين   م

 ، ومن لهجـة حـادة فـي نفـي            توسع في تناول هذه القضية     منرائهما  آهذين الباحثين لما في     

  .  الرحلة أو نفيهاإثبات  : الثانوية على صعيدياآلراءراؤهما العديد من آ تْنَموقد ض، الرحلة 

  : طه حسين - أ 

 حاول نفي العصر الجاهلي بأكمله مـن        وإنما،    الرحلة فقط  بنفيلم يطالب طه حسين               

 ردا فيما يتعلق بمقالته في      َلتقُ، بل و    بحثا َلت طه حسين قد قُ    أن، غير    واألدب ، التاريخ : جهتي

 لإلطالـة  أولى من الخوض في هذه القضية دفعـا          امجحاإل ، من هناك رأيت    )1(العصر الجاهلي 

  . دم البحث بما يخاإليجازوابتغاء 

                                                 
عرض يحيى وهيب الجبوري أشهر دراسات المستشرقين في قضية انتحال الشعر الجاهلي ذاكرا دراسـات                )1(

 قبـل   تْفَلِّ، وقد أورد الجبوري أن هذه الدراسات كلها قد أُ          الشعر الجاهلي خمسة مستشرقين يشكِّك معظمها في      

مما  . 48 ، 39 ، 34 ، 22 ،   14 ثيقالشعر الجاهلي بين الشك والتو    ن و المستشرقو : ينظر . مقالة طه حسين  

  . ما سبق من آراء المستشرقين أن مقالة طه حسين كانت اجترارا ليثبت ذلك

اه أن يـسرق رأيـا       الذي قصار  ) طه حسين  ( إني ال ألوم الدكتور    " : نصه ويقول شكيب أرسالن ما            

 . 73 عر الجاهلي أمنحول أم صحيح النسبة     الش"  ا به  وأن ينتحل هذا الرأي لنفسه متبجح      ... لمستشرق أوروبي 

حث في صحة   يبإن الدكتور طه حسين ذاك لم يكن أول باحث في العصر الحديث              " :  بدوي ويقول عبد الرحمن  

دراسات المستشرقين حول صـحة الـشعر        . " خرهمآ:  بل كان على العكس من ذلك تماما       ... الشعر الجاهلي 

  . 11 الجاهلي

طه حـسين    : ينظر .  انتقادهم المنتقدين لطه حسين ذاكرا مؤلفات     رجب بيومي عشرات     ويعدد محمد           

يـاد  زوختام المقال في الدراسات التي نسجت حول مقالة طه حسين يقـول              . 11 – 9 وقضية الشعر الجاهلي  

هد بهـا   حتى إن المرء ليستطيع أن يقرأ الكتاب من خالل النصوص التي استـش             ... " : حمد عبد النبي سالمة   أ

 فـي الـشعر     ( وتجاوزت الكتب التي ألفت في الرد علـى كتـاب         .  وتتبعوا بها كل فكرة وفقرة فيه      ، الناقدون

   .23 مع طه حسين في الشعر الجاهلي . " أربعين كتابا ) الجاهلي

فكـرة  رعد أحمد الزبيدي الذي أشاد ب : غير أن فكرة طه حسين وجدت قبوال من بعض الباحثين أمثال                   

ـ  تشكيك طه حسين بامرئ     إن : وفي الخالصة نقول   . 49 في الشعر الجاهلي   : ينظر . طه حسين  يس فـي    الق

 كما أن الردود التي تناولته قد كفتنا         ، اله كان صدى لرأي المستشرقين ليس إ       بأكمل رحلته بل في العصر الجاهلي    

 . أعباء البحث في هذه القضية
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 القيصر مرتكـزا    إلى القيس    امرئ  رحلة يخص الرحلة فقد قام طه حسين بنفي       أما ما           

،  )1(شخصية عبد الـرحمن بـن األشـعث        : ، أبرزها  عدةت وتساؤالت   في نفيه على مرتكزا   

إثبـات  و ، )4(األدلة الفنيـة النتحـال القـصة      و،   )3(دارم بن عقال  و،   )2(شخصية هوميروس و

،  برز المحاور التي ارتكز عليها طه حسين في نفيه للرحلـة          أهذه   و . )5( القيس ن المرئ قصيدتي

ـ  ، غير   أخرى ولكنها تتعلق بنفي شخصية الشاعر بشكل عام        اًوقد ذكر أمور   ده أن هذا القدر وح

  . يخدم البحث من جهة الرحلة هو ما

  

  

                                                 
 الرحمن بن محمد بن األشعث الكندي الذي ثـار علـى الدولـة األمويـة     قارن طه حسين بين شخصية عبد   ) 1(

مستعينا بالترك ، بشخصية امرئ القيس بن حجر الكندي الذي ثار على بني أسد مستعينا بالروم ، فكالهما يثور                   

 بن األشعث أن غدر به ملك الترك ، وهـذا مـصير           اوكان مصير   ، منتقما وطامعا بالملك ، ومستعينا باألجنبي       

 - يقصد هنا قبيلة األشـعث       - ومكانتها ويحاول طه حسين التقليل من شأن قبيلة كندة       . امرئ القيس مع القيصر     

   .198 – 197 في األدب الجاهلي: ينظر  . في الجاهلية واإلسالم

ا  يقارن طه حسين بين شخصية الشاعر اليوناني الذي اعتقد مؤرخو اآلداب اليونانية أنها موجودة بأشـعاره                )2(

. القصصية دون معرفة شيء عنها ، وبين شخصية امرئ القيس الذي ال يعرف عنه شيء يمكن االطمئنان إليه                   

  .200 - 199نفسه : ينظر . فقد تنقل هوميروس بين المدن اليونانية كما فعل امرؤ القيس بين القبائل العربية 

هو منتحل قصة الـسموأل مـع امـرئ          -ياء   من ولد السموأل بن عاد     – يرى طه حسين أن دارم بن عقال         )3(

 إلى قصة استجارة األعـشى بـشريح بـن          إضافةالقيس ، وكذلك قصة ابن السموأل الذي قتله الملك الغساني ،            

  .201 نفسه: ينظر . موأل الس

القصة بأكملها منحولة وخصوصا ذلك الحب الذي أضمره البنة قيصر ، وما أضيف المرئ القـيس                : يقول   )4(

كيف زار بالد الروم ، وخالط القيـصر وفـتن بابنتـه ، ورأى              :  وهو قافل من بالد الروم ، ويتساءل         من شعر 

لم يـصف تلـك     ومظاهر الحضارة اليونانية ولم يذكرها ؟ لم يذكر القصر وال كنيسة من كنائس القسطنطينية ،                

  .201نفسه  :ينظر  . لم يصف الرومياتوالفتاة اإلمبراطورة التي فتنها ، 

قفا نبك من ذكـرى حبيـب       : " يعترف بقصيدتين فقط المرئ القيس ذاكرا أنهما أحق شعره بالعناية ، وهما              )5(

الضعف فيه ظاهر ، واالضـطراب فيـه         وما عداهما ف  " . أال انعم صباحا أيها الطلل البالي       ... ، و   ... ومنزل  

ب202نفسه :  ينظر  .ني.  
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  : الرد على طه حسين

   :شخصية عبد الرحمن بن األشعث

 عبد الرحمن بـن     :  بين شخصيتي  ولى التي طرحها طه حسين هي مقارنة       القضية األ  إن        

 ألن طه حسين في هـذه المقارنـة         ؛  تستدعي الوقوف عندها    وهذه ،  القيس  وامرئ )1(األشعث

 أحداث قصة واحـدة     أنها إلى نراه يجمع المشترك من أحداث القصتين لينتهي         إذ  ، يناقض نفسه 

حيث   فيما بعد بقصة ابن األشعث     ، ومشككا   القيس ا بذلك قصة امرئ   بن األشعث نافي  ا وهي قصة 

، وتؤثر هذه    اإلسالمية أسرة كهذه األسرة الكندية تنزل هذه المنزلة في الحياة           أنأفتظن   " : يقول

ة قـص يليق بباحث كطه حسين أن يستند في نفيـه ل           ال وهذا ما  . )2("  في تاريخ المسلمين   اآلثار

 فطه حسين يثبت بادئ    .القصة المستَند إليها    ، ثم يقوم بنفي      بن األشعث ا على قصة    امرئ القيس 

،  ثم يناقض نفسه مشككا فيهمـا      ،  القيس األشعث لينفي من خاللها قصة امرئ     بن  األمر قصة ا  

  .  منهمااإلسالمية لينفي بها قصة جاهلية وهو نفسه يشك في إسالمية يثبت قصة أنله  فكيف

ا ، وهن   الجاهلية بدافع العصبية   أمجادها أرادت أن تعيد بعض      اإلسالمي   كندة ف  أن يفترض     و

 القـيس   إن كان القصاص قد وضعوا قصة امرئ      و " :اً على طه حسين     داريتساءل محمد سمك    

وكل هؤالء لم يكن يهمهم أن يمالئوا        ؟...  لهوى الشعوب اليمنية فأين كانت أسد وكنانة         إرضاء

  . )3(" خترعت من قصة فيها نيل كبير من أنفسهم ومساس بعصبيتهم على ما ااإلسالمكندة في 

                                                 
ية بن جبلة بـن عـدي بـن ربيعـة             بن قيس بن معد يكرب بن معاو       هو عبد الرحمن بن محمد بن األشعث       )1(

   .425 جمهرة أنساب العربابن حزم ، : ينظر . الكندي 

   .198 في األدب الجاهلي : ينظر )2(

نحن نـرى أن قـصة      : " وينهي الباحث رده قائال      . 238 "امرؤ القيس   " أمير الشعر في العصر الجاهلي       )3(

قا يعرفها الناس ويحفظها الرواة قبل أن يولد ابن األشعث والحجاج لقام بنو أسد وبنـو                امرئ القيس لو لم تكن ح     

  . ، والصفحة نفسها نفسه : ينظر. " كنانة وكذبوا كندة في قصتها ورموها باإلفك واالختالق 
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 )1(اج ثابتة في بطون أمات التـراث       فقصة ابن األشعث مع األمويين وحروبه مع الحج               

شك طه حسين في هـذه القـصة أيـضا          و . لها من حركة شعرية   دار حو  بأحداثها وأسبابها وما  

 إسـالمية  أحـداث    إلى  عمد  بالشك في الجاهلية بل    لم يكتف  فهو    ، اإلسالمية األحداث   إلىيتسلل  

 تحليال وتمحيصا من أولئـك الـرواة        أكثر، وكأن طه حسين كان       هاشعرأخبارها و نافيا   أخرى

، فتارة نراه    طه حسين يضطرب في رأيه المزعوم     ف.   وشعرها األحداثالثقاة الذين نقلوا لنا تلك      

،  ا ليعزف في نفيه على وتر العـصبية القبليـة         مهمن ميةالاإلس، وتارة نراه يثبت      ينفي القصتين 

  . مثبتة عنده أم منفية في ظل هذا االضطراب والتناقض نعرف أقصة ابن األشعث ونحن ال

 فإننا،   واإلسالمفي الجاهلية    ورفعتهاأما تشكيك طه حسين في مكانة قبيلة األشعث بن قيس                

 ؟ )2(لم يكن األشعث بن قيس في الجاهلية سـيدا كريمـا    أو :، منها    ساءل عشرات األسئلة  تهنا ن 

؟  )3(ها بيت األشعث بن قيس فـي كنـدة        من، وكان    أولم تكن بيوتات العرب في الجاهلية ثالث      

 وبيت  -  رفعتهم إلى إشارةفي   -  البيوتات بل كانوا ملوكا     من ويرى األصفهاني أن كندة لم تكن     

 يكن األشعث هو موفد النعمان      أولم ، )4(ث بن قيس  كندة المشهور بالكبر والشرف هو بيت األشع      

طه حسين في رفعـة      ومع ذلك يشكك   ؟ )5(ه وسيادته  كسرى ليفتخر بشرفه ونسب    إلى بن المنذر ا

  . ل األشعث في تلك الحقبة تاريخ آ، وكأنه لم يقرأ هذه القبيلة في الجاهلية

                                                 
 ،  2/535 يـة المناقب المزيد ،   ، أبو البقاء هبة اهللا      الحلي  ، 22/185،   6/36 األغاني ،   األصفهاني : ينظر )1(

  .254 ، 383 الروض المعطار،  الحميري ، 2/504 معجم البلدان،  الحموي

   .55 المؤتلف والمختلف ، مدي اآل: ينظر )2(

 . 189 – 1/188المناقب المزيدية ،  البقاء هبة اهللا ، أبو الحلي : ينظر )3(

الـسيرة  ابن هشام ، : ينظر  . -ندة  ملك ك-بل إن األشعث من ولد آكل المرار  . 19/134 األغاني:  ينظر   )4(

   .4/158 النبوية

   .401ب في معرفة أنساب العرب رنهاية األ،  القلقشندي ، 19/134 األغاني ، األصفهاني : ينظر )5(
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، وتغيب   عث الكندية مكانة سامية    تكون لقبيلة األش   أنن  ج فطه حسين يسته   اإلسالمأما في          

لم ؟ أو  )1(إسالمهم عند    )(   النبي إلىلم يكن األشعث رئيس وفد كندة       أو : عنه هذه التساؤالت  

 - ")2(أول من مشت معه الرجال وهو راكب       " شعث مضرب المثل في الردة حينما عد      يصبح األ 

ألشعث ملكا على المرتدين    الم يتوج   و؟ أ  - ، ومكانته في الردة    اإلسالم رفعته في    إلى إشارةفي  

، بـل ورأس الـردة       فأصبح سيد المرتدين فـي الـيمن       )3(؟ خالفة أبي بكر  في   اليمن   أهلمن  

، أولم يكن األشـعث      )5( أم فروة   أختَه جوز يكن األشعث صهر أبي بكر حينما تَ       أولم . )4(اليمنية

لم يكن األشعث صهر علي بن      ؟ أو  )6( حينما زوج ابنته من عمرو بن عثمان       صهر عثمان أيضاً  

ذربيجان فـي   ألم يكن األشعث والي     ؟ أو  )7(ينيضا حينما زوج ابنته جعدة من الحس      أبي طالب أ  

، أولـم يكـن      الرحمن بن األشعث   ؟ تلك المنطقة التي ثار بها عبد       )8(وعلي ،  عثمان  :خالفتي

ذلـك نـرى طـه حـسين        ، ومع    ؟ وغيرها عشرات األسئلة    )9(األشعث هو أفضل أهل الكوفة    

، وكأن طه حسين لم يطلع علـى حيـاة           اإلسالمية يكون لهذه القبيلة شأن في الحياة        أنيستهجن  

  . ى أنه قد تعمد هذا الخلطر، أو تُ  القيسألشعث وولده فخلط قصته بقصة امرئا

                                                 
   .4/158السيرة النبوية  ، بن هشام ا: ينظر )1(

  .211 األوائل، العسكري :  ينظر )2(

 . 212 نفسه : ينظر )3(

 . 576 – 575الروض المعطار  ، الحميري ، 5/273معجم البلدان  ، مويالح : ينظر )4(

   .212 األوائل ، العسكري : ينظر )5(

   .1/77 المزيديةالمناقب ،  البقاء هبة اهللا ، أبو الحلي : ينظر )6(

 . 42 األذكياء ، ابن الجوزي : ينظر )7(

   .1/77ية المناقب المزيد،  البقاء هبة اهللا ، أبو الحلي : ينظر )8(

   .5/95 األغاني ، األصفهاني : ينظر )9(
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  : شخصية هوميروس

 اإلليـاذة  "  القيس بشخصية هوميروس اليوناني صـاحب             ربط طه حسين شخصية امرئ    

تبـع التـاريخ القـديم       شديد ت  راربإص يحاول   ن طه حسين هنا أثناء نفيه للرحلة      وكأ"  ةسواألودي

 أن  إلى إشارة نفي القصتين في     إلىليصل في النهاية    ،  الحوادث المشتركة     والتقاط للعرب والعجم 

  . د زعمهقصة هوميروس على حس مجارين بذلك تأليف اليونانيين  القيالعرب ألفوا قصة امرئ

،  ى طه حسين  لده ع  في معرض ر   اإلثباتاء البحث ومشقة     الغمراوي عن          وقد تكبد محمد  

ويرجع .  قرنا اس أنها خرافة طيلة ثالثة وعشرين     رغم اعتقاد الن  "  هوميروس "  قصة تحيث أثب 

، كما أن شكه في هذه        طه حسين بها وبعصرها    إلمام سوء   إلى قصة هوميروس    إثباتالغمراوي  

ـ  كانت قصة هوميروس التـي ثَ      إذاو،   العصور التاريخية وأشخاصها وحوادثها كان اعتباطا      تَب 

تثبـت    القيس بأربعة عشر قرنا على األقل فلم ال        بأحداثها وشعرها قد جرت قبل امرئ     ها  وقوع

ن نقارن جاهلية العرب القريبة بجاهليـة       ؟ ويرى الغمراوي أنه من السخف أ        القيس قصة امرئ 

 فقد دعامتين أساسيتين من     وهكذا يكون طه حسين   .  )1( الجاهلية اليونانية مثبتة   أن، رغم    اليونان

  . ، والعجم العرب  : على المشتركات التاريخية المتقاربة في حياتي معتمداونفيه دعائم شكه

  : دارم بن عقال

  امرئ  قصة أحداث لم ينتحل بعض     - ل من ولد السموأ   -  دارم بن عقال   نأيزعم طه حسين        

،  القـيس ئ  دار حولها من شعر ينسب المـر        ما إلى باإلضافة، بل انتحلها كاملة      القيس فحسب 

عالقة  امـرئ    ت هذه األشعار في معظمها حول       ز ترك  وقد ، خر ينسب لألعشى ولغيره   وشعر آ 

  .  القيصرإلى القيس موأل اليهودي ، وما انبثقت بعد ذلك من فكرة ارتحال امرئالسالقيس ب

                                                 
لـة فـي    حررده على طه حسين مثبتا ال      محمد أحمد الغمراوي     ويكمل . 218 ،   216 النقد التحليلي  : ينظر )1(

 . عشرات الصفحات األخرى
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 في المصادر التراثية سوى عند      - حسب علمي  - ير أن شخصية كدارم بن عقال لم ترد       غ      

 فـي    بارزةً شخصيةًواة  ، فهذه الشخصية لم تعرفها الر      األصفهاني في بعض الروايات المتناثرة    

،  )1( تـارة  ي عليها كان في مجال تضعيف رأيها       اعتماد األصفهان  إن، بل     العربي ميدان األدب 

 دارم بـن  أنمما يعني .  )2( دارم من جذورهاإلحدى روايات األصفهاني   ناء نفي أخرى أث تارة  و

  . ية يعتد به في ميادين األدبعقال لم يكن راو

ه أن ينتحل قصة محكمة كقـصة امـرئ         دام دارم بن عقال بهذا الوصف فكيف ل        وما         

عشرات األبيات علـى    ؟ بل كيف له أن ينتحل        القيس مع السموأل وما دار بعد ذلك من أحداث        

 وكيف له أن ينتحل عشرات األبيات على لـسان          )3(؟  األعشى في مدح شريح بن السموأل      لسان

بو علـى أربعمائـة بيـت       ير وكيف له أن ينتحل ما     )4( ؟  القيس  بامرئ متاًاشعبيد بن األبرص    

لـى  يزيـد ع    ما أن القيس يجد    ؟ بل إن القارئ لديوان امرئ       القيس تصف تلك األحداث    المرئ

لشعراء من قصائد تذكر    نسجه ا   ذلك ما  إلى، أضف    صف الديوان بكثير قد نظمه بعد مقتل أبيه       ن

، أيعقل أن يكـون شـخص واحـد           القيس مع السموأل وما انبثق بعدها من أحداث        حادثة امرئ 

مغمور قد استطاع أن ينسج هذه القصص ؟ بل وأن ينظم تلك األشعار فـي حـين لـم تثبـت                     

أيعقل أن تكون هذه الشخصية     .   أن هذه الشخصية قد نظمت بيتا شعريا واحدا        المصادر التراثية 

  ؟ روا الرحلة ذكنالمغمورة قد استطاعت أن تخدع وتضلل كل علماء العربية القدماء الذي

  
                                                 

 . 9/60 األغاني : ينظر .  فيهافلَتَخْ م القيس ضمن رواية ذكرها األصفهاني أثناء حديثه عن امرئ)1(

 . 22/84 األغاني : نظري. "  المحالة "ـ  بهاني أيضا في رواية ضعيفة وصفها األصفهذكر و)2(

   . 89 – 88  الديواناألعشى ،:  ينظر )3(

عشرات   وكيف له أن ينتحلَ     .235 ، 231 – 227 " ديوان السفيرين "   الديوان ، عبيد بن األبرص   : ينظر )4(

   .44 – 41 ، 21 – 20  الديوان، السموأل : ينظرة ؟ الحادثاألبيات للسموأل في ذكر هذه 
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  :  الفنية النتحال الرحلةاألدلة

، ومن   الرحلةعلى حد زعمه يثبت من خاللها انتحال        عدة   أدلة فنية    يستنتج طه حسين            

 يتـساءل كيـف     ، حيث   القيصر  القيس وابنة  الحب التي وقعت بين امرئ    ذلك تعليقه على قصة     

  ؟  التي فتنهااإلمبراطورةيصف تلك الفتاة  ن القيس أالمرئ

، وال رأي    ويبدو هنا أن طه حسين لم يقرأ رأي ابن عبد المنعم الحميري في هذه القصة                      

 القيس   رحلة امرئ  ا أثبتو من، وغيرهم م   كذلك رأي عبد القادر البغدادي    ، و  عبد الرحيم العباسي  

، ثم راسلها     القيس قد التقى بابنة القيصر      امرأ أنحيث ثبت   . وخصوصا قصته مع ابنة القيصر      

                 ]الطويل[   :  يقول .جرى بينهما  طويلة تصف عالقته معها وما ، وقد قال فيها قصيدةوراسلته

مـ  س بح ـ بِ الْ اْو ـ  اْم ح ـ  اْء ـ  ىالً علَ ِلاْ ح
 

 وــم ســتُ ِإلَي ــاْه عــ ب م ــاْد ــم َأهاْ نَ اْلُه 
  

َألَس تَ تَر ى السـ  اْم ـ  اْر والنَّ َأح سِلاْو1(ي(

 

 يضــحاْ ِإنَّــك فَك اُهللااْب ســلَــتْاْفَقَ 
  

 المحدثين فقد وقع فيها     أما عند ،    القدماء  طائفة من   مع ابنة القيصر ثابتة عند     القصة ف إذاً        

  . )2( للرحلةإثباته رغم فهناك من نفى وقوعها،  واإلثباتالخالف بين النفي 

                                                 
 . 1/97المجالس   ةبهج،    ابن عبد البر القرطبي     ، 31الروض المعطار    ،   الحميري : شعرهار القصة و  تنظ )1(

   .8/549خزانة األدب ،   البغدادي ،1/12 معاهد التنصيص ، العباسي

رواية  هاوهناك من عد   .88 "امرؤ القيس   " العصر الجاهلي   أمير الشعر في    ، سمك ، محمد صالح     :  ينظر   )2(

إن : " إسالمية ، وأن الصالت الجنسية في البالد الرومية أمر مألوف ، وعلى هذا يرد محمد بيومي مهران قائال                   

ـ    ن تفسير األمور بهذه البساطة وتوجيه التهم لآلخرين أمر غير مقبول في البحث العلمي ، ثم إن القيصر ، ما أظ

فضال عن أن امرأ القيس في ظروفه التي قدم بها إلـى القـسطنطينية ال               ... أنه كان على هذا المستوى الخلقي       

وفي كل ذلك ليس هناك ما يدعو القيصر لغض النظـر عـن             ... يعدو أن يكون مستجيرا بالقيصر يطلب عونه        

 أنـه فـي     -  في الصفحة نفسها   - حثوقد صرح هذا البا   .  623 دراسات في تاريخ العرب القديم     " . فعلته هذه 

وقد أشار صاحب خليل إبراهيم إلى أن أبيات القصيدة السابقة قد قالها بعد             .  شك من أمره فيما يتعلق بهذه القصة      

 اإلسـالم  الغربة والحنين في الشعر العربي قبل      : ينظر.   فسرها تفسيرا طللياً    ، وقد  الروم مقتل أبيه في أرض   

 . م1988 -ـ ه1409 ، ، بغداد ة المستنصرية، الجامع ، ماجستير 20
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،   القيس بابنته  بأ بعالقة امرئ  يع  ال –  على حد زعم بعض المحدثين     -  كان القيصر  وإذا        

عقـل أن   فهل ي .  )1(أي عبيد سارة  "  سوقسار " فقد ورد سابقا أن الروم تطلق على العرب لفظة        

  اإلمبراطوريـة   أميـرة   أن ينـالوا مـن     - قومه ونظر    في نظره  -  القيصر لهؤالء العبيد   يسمح

 هو واحـد    -  كان أميرا  نإ و - ، وامرؤ القيس   ؟ فالعرب عند الروم في منزلة وضيعة       الرومية

  ؟  دون عقابنال في قصيدته نه نال من ابنة القيصر ماإفكيف لهذا العربي أن يقول .  منهم

 هي قـضية تـشهير      وإنما،   ، أو دماء حارة غيورة     فالقضية هنا ليست قضية شرف              

كرامـة  القضية أيضا هـي قـضية       و.   تجيد فن القيل والقال     القصر عند جماعات   فاضح بأميرة 

  . وعزة للمحافظة على تلك الفجوة بين الحاكم والمحكوم

له و،   بفتاة جميلة  )2( يتغزل شاعر عرف بالتعهر والمجون     أنلمانع   ا ما : والتساؤل هنا           

ان  وقي رٍمن حرائر وجوا   )3(اف النساء  كما أن امرأ القيس قد تغزل بمعظم أطي        ؟ وةعند أبيها حظ  

ن كان قد فعل ذلك مـع       ، فإ  خير مثال على ذلك    )4(ل مع ابنة عمه   وقصة دارة جلج  .  وغيرهن

   بتـة بـال    القيس بأي فتاة جميلـة مث      ، ففكرة تغزل امرئ     مع غيرها  هابنة عمه فكيف له أال يفعل     

  . غانية مهما ضاق نفوذها أو اتسع  ، وال عجب أن يذكر أيشك

                                                 
  . 1/193 الكامل في التاريخ،  ابن األثير : ينظر )1(

،  وبـة  بيـاض رعب   : ، وأشهى لذاته فقال    شير إلى أن امرأ القيس قد سئل عن أطيب أمنياته         ني هنا أن    كفي )2(

المحب والمحبـوب والـشموم     ،   السري الرفاء :  ينظر.  – يعني المرأة  - مشبوبة  وبالطيب  ، بالشحم مكروبة 

 . 2/559 زهر اآلداب وثمر األلباب ،  الحصري القيرواني ،4/200 والمشروب

، وبلـغ     محبوبات  شعره فبلغ عدد ذوات الكنى ثماني       القيس الواردة في    أحصى يحيى شامي محبوبات امرئ     )3(

 "شاعر اللهو والغزل والطلل     " امرؤ القيس    : ينظر . عدد المحبوبات من غير ذوات الكنى تسع عشرة محبوبة        

، لـذلك فمـا      سبع وعشرين محبوبة  إلى   أي أن مجمل عدد المحبوبات في هذا اإلحصاء قد وصل             .76 – 59

  ؟الغرابة أن تضاف إليهن ابنة القيصر

 شـرح ،   التبريزي ،   13 ، مقدمة المحقق     شرح المعلقات السبع  ،   ينالزوز : قصة دارة جلجل في    : تنظر )4(

 .  22 شرح المعلقات العشر ، قيطين الش ،42 - 39 ر المذهباتت العشالمعلقا
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ة كيفية زيـار   :- كما يزعم - يةلفن استنتجها طه حسين من الناحية ا   ومن األمور التي            

لكنـائس  ال  ، و  وال لمظاهر الحـضارة اليونانيـة      ،  القيس لبالد الروم وعدم ذكره للقصر      امرئ

ا كامال رصدت فيه خط سـير        كتاب بالد الروم فقد ألفت ليلى العمري      ل ته زيار  أما . القسطنطينية

عمـرو بـن    و القيسومن شعر امرئ    ،   )1( من كتب التاريخ   أدلتها مدينة مدينة مستنبطة     الرحلة

،  )3(خاتمة بحثها بالوقوف عند خط الرحلة في كتب الجغرافيـا          -  في الرحلة   رفيقه - )2(قميئة

 قيصر الروم وذلك بالمسير شماال      إلى امرأ القيس قد قام بالرحلة فعال        أنوخالصة المقال عندها    

، وقـد ذكـر    )4( القسطنطينيةإلىرب  ثم تابع سيره تجاه الغ     ،  الديار الشامية حتى بلغ شيزر     إلى

  ] طويلال [   :  غادر الشامأن يقول بعد امرؤ القيس ذلك في قصيدته التي نظمها أثناء الرحلة إذ

ــر ــمنَظَ ــر تَنْتَ فَلَ ــ بِعيظُ نْنَيم كــر اْظَ
 

ــ  اْفَلَمــد تْ بــو ح اْر ــي ن اآلِلفد ــو اْنَه 
  

ةَ جيــش اْعزــو ــاْنَ مةَ اْ حــي )5(اْزروشَ

 

 ـــتَقَطَّـــعَأس اللُّاْب بالْاْبو نَـــةـــوهى 
  

                                                 
   .11 "غرب رحلته إلى الشرق أو إلى ال" جر امرؤ القيس بن ح :ينظر  )1(

   .39 نفسه : ينظر )2(

   .69 نفسه : ينظر )3(

   .81 نفسه : ينظر )4(

  ]الطويل   [                        : ويقول  . 62 - 61  محمد أبي الفضل إبراهيم :تحقيق:  الديوان )5(
َأيَأنَّـــ و ــن ــ الْاْقَـ ــاْحقَـ اْصرنِ بِقَيـ
 

ــ  ــىبكَ بِاْ صحــي َأاْ لَمر ــد ــهوب درى ال  نَ
  

  ]الطويل   [                                                           :              ويقول  . 65نفسه 

ـ  ن جـري  بوال جٍ في  قُـر ـ  ى مَأنْ  ح ص اْكَـر
 

 تْ َأنْلَقَـــدـــكَرنيعب َأهو ـــكـــلَباْلُه 
  

  ]الطويل                                                [       :                    ويقول  . 68نفسه 

رالْاْو ءــس اْحــن م ءــد ــاْ م عِ قَيفراْص
 

ــاِْإذَ  نَح ــر س ــ خَاْنَن ــشْم ع سةَ لَيــةًر  لَ
  

   .69نفسه 
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  ، وهـذه    وغيرها ، ، وبعلبك  ، والدرب  ، وشيزر  ، وحماة  حوران :  يذكر        فامرؤ القيس 

 وأعتقد أن هذه ،  أن خلص إلى أرض الروم       إلى أثناء مسيره في الشام      ي قصدها  الت أماكن الرحلة 

ي بالد الروم عندما سار خمسة عشر يوما منذ أن فارق أرض الشام باتجاه               وهو ف   نظمها القصيدة

 كما  - والدرب.   تجاوزا الدرب  أنهمابمعنى  "  لما رأى الدرب دونه   "  :  يقول فهو.  القسطنطينية

 إذ،    أرض الروم  عم البيت األخير قضية دخوله    ، ويد   جزء من أرض الروم    -مر في الجغرافيا    

توغال طيلة هذه األيام في      و ، اء في مدافع قيصر   حسرة ليلة وراء ال   سار هو وصاحبه خمس عش    

  .  أرض الرومإلى القيس ئ، ومع ذلك يتساءل طه حسين عن كيفية دخول امر أرض الروم

، وعدم ذكره للقـصر وكنـائس    القيس لمظاهر الحضارة اليونانية  أما عدم ذكر امرئ               

                 ]الوافر [          :  القيس قول امرئإلى اإلشارةتجدر  فهنا  ،القسطنطينية كما يرى طه حسين

بــع ــٍديـ ــ دن عـ ــع بمكُرِاْيـ اْديـ
 

 لَوــك ــلَ هينِّـ ــتُكْـ ــضِرَأ بِـ  مٍو قَـ
  

ــَأو ــةنمالْ بِردجـ ــ تَن َأيـ )1(اْدوعـ

 

 مٍو يــلَّ كُــرصيــ قَكلْــ مجِلاْعــُأ 
  

 إلى وهنا يستذكر ملك قيصر الذي أودى به          جدا عن دياره   ةفامرؤ القيس هلك في أرض بعيد         

  ]المتقارب [     : إحداها يقول في عالقته بالقيصر في أبيات أخرى بطبيعة  صرح وقد. التهلكة

ــ ــكر وينهوجأفَـ ــرِب الْتُبـ )2(اْديـ

 

 اْنَوــد ــ قَتُمـ ــرصيـ ــلْ مي فـ  هكـ
  

األعجميـة   الحديث عن األخبار في البريد بين الممالك العربيـة و          يفصل الجاحظ وهذا          

 ويعلق الجاحظ على وسيلة نقـل البـرود ذاكـرا أن    - )3( السابق-  القيسرئ اممستشهدا ببيت 

                                                 
  . 213محمد أبي الفضل إبراهيم :  ، تحقيق الديوان )1(

   .252محمد أبي الفضل إبراهيم :  ، تحقيق الديوان )2(

   .2/291 الرسائل : ينظر )3(
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عربيـة كانـت أم     :  الك الجاهليـة  فالبريد مثبت ومعروف عند المم     )1(البغال خير وسيلة لذلك   

،   في ملكـه   نادمهوة عند القيصر حيث     قيس كما يبدو من األبيات قد نال حظ       وامرؤ ال  ، أعجمية

  في هذه األبيات يذكر بعض مظاهر الحضارة الرومانية        ، وأبلى بالء حسنا ، وهو      وركب البريد 

                ]الطويل [     : لقيس أيضا اؤويقول امر.  تجاراته عبر البريد، و ملك القيصروخصوصا ذكره 

ـ  بِاللَّ ىرد الس يبرِ ي  ـنـ  ِل م خَي  رِل ب ـراْب
 

 وٍِداْ معــىباْنَصِ الــذُّوص كُــلِّ مقْــىعلَــ 
  

ـ اْعـٍد و   جلْ ىعلَ ه اْي اَألب  جِـِل َأب 2(اْتَـر(

 

 نــــقٌاْ َأرن فُراْنَــــحتُ رو قُلْــــاِْإذَ 
  

،   أيـضا   ذكـره  ، وفي هـذين البيتـين       ذكر الفرانق  ي البيتين السابقين  فامرؤ القيس ف           

 مات العربية مستشهدة بأبيات امـرئ      ذكرتها المعج   ؛ وقد   كلمة أعجمية معربة   والفرانق في اللغة  

لصورة ظـاهرة   وهذه ا .  )3(لذي ينذر بقدوم األسد   ، وهو ا   ، وذاكرة أن الفرانق هو البريد      القيس

  امرأ القيس هو أول من أدخل لفظة       أني ذاكرا   ، وهنا يعلق الصول     القيس بجالء في أبيات امرئ   

فرأى الفراونك وفعله وأنه مقطوع الذنب كيـف         " : يقول.   العربية أثناء رحلته   إلى  "نقاالفر "

بحد ذاتها تثبت أن امرأ القيس قد دخـل أرض          "  انقفر / فراونك " واللفظة.  " )4(وصفه وعربه 

 تعريبهـا   إلى، فعمد     في شعره فاستصعبها    يستخدم هذه اللفظة   أن، فرأى الفراونك وأراد      الروم

   .وهذا في مجمله وصف لبعض مظاهر الحضارة الرومانية، مكانها "  الفرانق"  مستخدما لفظة

                                                 
  .2/292 نفسه : ينظر )1(

   .67 - 66محمد أبي الفضل إبراهيم :  ، تحقيق الديوان )2(

الزبيـدي ،  ، ) فرنـق  (  ، مادة  لسان العرب ابن منظور ،    ، ) فرنق  (  ، مادة    الصحاحجوهري ،   ال:  ينظر   )3(

؛ " البغـل   " يراد به في األصـل      " نق  االفر" أو  " البريد  " وأضاف الزبيدي أن    ) . فرنق  (  ، مادة    تاج العروس 

ل وقد فص  ) . فرنق ( ، مادة  س تاج العرو  : ينظر . وهو البغل المحذوف الذنب ألن بغال البريد محذوفة الذنب        

 . 14/412 صبح األعشى : ينظر .  أن قص الذنب من صفات األعاجم البريد ذاكرا بغل وصفالقلقشندي

   .193 أدب الكتاب )4(
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،   أن يصف امرؤ القيس القصر     إالسمك يأبى   غير أن طه حسين كما يرى محمد صالح                 

فطه حسين هنا يخرج امرأ القيس من حلى الشاعر         .  )1(كنائس وغيرها وصفا جغرافيا مفصال    لوا

 كان األمـر    وإذا،  وأصحاب العلوم األخرى     المبدع ليضعه ضمن قائمة المؤرخين والجغرافيين     

بل . ها  وأكبر  قصور اليمن   أعجب وهو من  )2(انلم لم يذكر امرؤ القيس مثال قصر غمد       كذلك ف 

والمقالة هنا أن امرأ     . لم يذكر غيره من بنيان التبابعة القدماء رغم أنه يمني كما يرى طه حسين             

،  القيس لم يكن جغرافيا وال مؤرخا همه ذكر القصور والبنيان والمظاهر الحـضارية األخـرى              

  .  كامالإلينا يصل  لمشعرهأن  ذلك إلىضف ، أ  شاعر مبدع يصف ما استهوى خاطرهوإنما

  :  القيسثبات قصيدتين المرئإ

 " قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل  " :  القيس هما  فقط المرئ   قصيدتين يثبت طه حسين          

 القـصيدة   أما  ، يصفه بالضعف واالضطراب  وبقية شعره   "  نعم صباحا أيها الطلل البالي     ا أال"  و

   الـستين   في حين قاربت القصيدة الثانية علـى      ،   ثمانين بيتا واألولى فهي المعلقة وقد بلغت نيفا       

 النـضج الـشعري    قمةإلى ينظم امرؤ القيس قصيدتين وصلتا       أنهل يعقل   :  والسؤال هنا .  بيتا

ئة واألربعـين   اا تجاوز الم  م؟ هل يعقل أن ينظم قصيدتين مجمل أبياته         تكون له بدايات   أندون  

  ؟  أو نتفة، أو بيتا يتيما ، بيتا ولم تثبت له مقطوعة واحدة
                                                 

فنحن نحتج عليه بحادثة من هذا النوع ، فإن المتنبي جاء إلى مصر ، وعاش               : " على طه حسين قائال     ويرد   )1(

 ومع ذلك فهو لم يصفها في شعره ، ولم يذكر شيئا عن قبابها وحصونها ومدنها وأهرامهـا        فيها ، وخالط أهلها ،    

فضال عن هذا   ) ... قيصر  ( فقط كما ذكر امرؤ القيس لفظ       ) الهرمين  ( وما زاد إال على أن ذكر في شعره لفظ          

ي يتفـرغ لقـول الـشعر    إن امرأ القيس لم يعش طويال بعد أن ورد القسطنطينية ، ولم يكن مع خيبة أمله بالـذ      

ما عجزوا عن أن يقولوا     ... ووصف مظاهر الروم ، ولو كان األمر راجعا إلى القصاص كما يفترض الدكتور              

   .241 – 240 "امرؤ القيس " أمير الشعر في العصر الجاهلي " . أبياتا يسدون بها هذا النقص 

.  211 - 4/210 معجم البلدان  ، الحموي :  ينظر  .من أشهر قصور اليمن وأعجبها بناء وجماال       : ان غمد )2(

 :  ينظـر   .ذكره ابن عبد المنعم الحميري مضيفا أنه يتكون من أربع عشرة طبقة بعضها فوق بعـض                وهذا ما 

 . 429الروض المعطار 
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شاعر ه   ذاكرا أنها لغة قريش علما أن      الشعرية القيس   ئامرلغة  ويشكك طه حسين في ال              

مني بلغة أهل الحجاز    ، فكيف ينظم شاعر ي      واضح جلي  - كما يقول  - يمني والفرق بين اللغتين   

أين األلفاظ   :  السؤال  بطرح والرد على تساؤله يكون    )1(؟  اللغة اليمنية في شعره    دون أن تظهر  

غة ؟ فهو يعتمد الل    ا طه حسين  م لغة اليمن في القصيدتين اللتين أثبته      آثارالحميرية وما شاكلها من     

  .  فالتناقض هنا بين،  القيس قصيدتين نظمتا باللغة الحجازية للشك ومع ذلك يثبت المرئاًأساس

ن أن  ، فكيف لطه حسي    لشخصية الشاعر  إثبات بحد ذاته     القيس  قصيدتين المرئ  إثبات        و

 ؟ ويبـدو    - وشخصية هوميروس    األشعثبن  ا - ؟ وأن ينفي شخصيته     القيس ينفي رحلة امرئ  

  . آخرتناقض طه حسين في هذا الجانب من البحث أوضح من تناقضه وتخبطه في أي جانب 

كيف :  ن السابقتين ثبات القصيدتي إ، و   يلح حول نفي طه حسين للرحلة      والسؤال األخير الذي       

 القيس  في حين ينفي رحلة امرئ    " نعم صباحا أيها الطلل البالي       ا أال"  لطه حسين أن يثبت قصيدة    

                                                 
 القيس أن الحارث بـن      الجدير ذكره هنا في شأن لغة امرئ      ومن  .  203 - 202 األدب الجاهلي في   : ينظر )1(

ملك  -رة وأصبح ملكا عليها بدعم من قباذ         إلى الحي   وصل نفوذه  -  القيس  ملك كندة وجد امرئ    - ديعمرو الكن 

.   وولى عليها الحارث الكنـدي     -  من أشهر ملوك الحيرة    -  ماء السماء   بن  بعزل المنذر   حيث قام قباذ   - الفرس

،  األصـفهاني ،  1/116 الـشعر والـشعراء  ،  ابن قتيبـة  ،   2/101 ، 2/96 تاريخ الطبري  ، الطبري :ينظر  

.  1/125 المناقـب المزيديـة   ،   ، أبو البقاء هبـة اهللا      الحلي . 56 األوائل،   العسكري ،   61 – 9/60 األغاني

، واستطاع في ظل ضعف الدولـة        وأضاف الطبري أن الحارث الكندي طمع في ملك األعاجم بعد توليته الحيرة           

 تـاريخ الطبـري    : ينظر .  والشام وغيرها  -د   السوا – لعراقالفارسية أن يبسط نفوذه على أجزاء شاسعة من ا        

 عندما استلم الملك قـام بعـزل الحـارث          - ابن قباذ    - غيره أن كسرى أنوشروان   وذكر األصفهاني و   . 2/96

 ملك الكنديين فـي     واتساع،  9/61  األغاني  :ينظر .  السماء حيرة ، وأعادها لملك المنذر بن ماء      الكندي عن ال  

، محمـد   مهران : ينظر. افة إلى قصة كسرى أنوشروان معهم      عراق مفصل في المراجع التاريخية إض     الشام وال 

 – 169 العرب قبل اإلسـالم   ،   ، حسين   الشيخ  ،613 – 609 ، 604 دراسات في تاريخ العرب القديم    ،   بيومي

   .288 العرب قبل اإلسالم،  جورجي ، زيدان ، 171

تثبت أن امرأ القيس قد عاش في فترة         - وغيرها العشرات  - والمراجع السابقة    وما يهمنا أن المصادر             

  ، أي في فترة حكم قبـاذ       شروان أنه ولد قبل أن يحكم أنو      -و فيها    كما يبد  - واألرجح ، نوشروانأحكم كسرى   

مـن   سط كبيـر   عاش بعيدا عن مملكة كندة اليمنية في ق         فامرؤ القيس إذاً   . عندما كان الكنديون يحكمون الحيرة    

 ويقول الشعر بها ؟  يتعلَّم اللغة الحجازية المانع  من أنماف ، حياته
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؟  لقصيدة قد قيلت في أرض الـروم      ا ذكروا أن هذه      من علماء العربية   هبأس ب   عددا ال  أنعلما  

 العلماء  آراء من    يذكر شيئا  أن، في حين نراه يثبت بعض شعرها دون          فطه حسين ينفي الرحلة   

  .  وخصوصا تلك القصيدة التي قالها في ابنة القيصر ،القدماء حول مناسبة هذا الشعر

  : خليل عبد سالم الرفوع )ب

 القيصر بعد قرابة السبعين عاما من مقالة        إلى القيس   اء هذا الباحث ليشك في رحلة امرئ      ج     

 - أشبه بـسرقة   -  حسين فطرحها كما هي     طه آراء اتكأ على العديد من      هأنَّ، ويبدو    طه حسين 

  القيس بالقيصر نافيا أن يكون امرؤ القيس قـد ذكرهـا فـي              ومن ذلك تساؤله عن عالقة امرئ     

 طه حسين فيما يخص القضايا      إلى هجوالرد على زعم هذا الباحث هو الرد نفسه الذي و         .  شعره

تي انفرد في معظمها     األفكار ال  أما  ، الةإلطل داعي للوقوف عندها دفعاً    ، لذلك ال   هانيالمشتركة ب 

      ذهـاب  و،   )1( القـيس  واإلسفاف فـي شـعر امـرئ      أسلوب الضعف    : ها هي عن طه حسين ف   

  . )5(هادوافعو ، )4(هاقلة شعرو،  )3(الرحلةوصف و ، )2(امرئ القيس مع عمرو بن قميئة

                                                 
يتهم الباحث شعر امرئ القيس بالضعف واإلسفاف ، وخصوصا في بيتيه اللذين أشار فيهما إلـى صـاحبه                  ) 1(

 .م1992 األردنية ، تير ، الجامعة ، ماجس91 م غير العربية في الشعر الجاهليااألقو: ينظر . عمرو بن قميئة 

سما لـك شـوق     "  يعتمد في نفيه لشعر الرحلة على عدم ذكر امرئ القيس السم صاحبه مشككا في قصيدة                 )2(

وينفي الباحث ذهاب عمرو بن قميئة مع امرئ القيس متـسائال عـن             . دون أن يبدي أسبابا     " بعدما كان أقصرا    

 ويختم معلقا علـى     .و  عن عدم رثاء امرئ القيس لعمر      أيضاًمصلحة عمرو وقبيلته في هذه الرحلة ، ومتسائال         

وإننا ال نجد في هذا الشعر شيئا عن قبيلة بكر التي بعثـت شـيخها          : " شعر امرئ القيس في الرحلة حيث يقول        

  .92 - 91نفسه : ينظر  . "عمرا معه 

ت في هـذا المجـال ،       يفترض الباحث هنا وجود شعر من كال الشاعرين يصف الرحلة ، نافيا وجود أي بي              ) 3(

 . 93 – 91نفسه : ينظر ". إن الشاعرين لم يحدثانا عن بالد الشام والبالد الرومية التي مرا بها : " يقول 

إن مـا   : " يقلل هذا الباحث من اإلنتاج الشعري المنسوب المرئ القيس في رحلته المنشودة ، حيث يقـول                 ) 4(

  .93نفسه  . "ر قليل ومنحول نسب إلى امرئ القيس من شعر عند الروم هو شع

لماذا لم يطلب النـصرة مـن       " :  يستهجن الباحث استنجاد امرئ القيس بالروم بدل العرب ، فيتساءل قائال             )5(

  .92نفسه  . "الغساسنة بدل أن يقدم بجيش رومي ال ناقة له وال جمل في نصرة امرئ القيس 



 126

  : الرد على خليل عبد سالم الرفوع

  : واإلسفافأسلوب الضعف 

 فـي شـعر     واإلسفاف في نفيه للرحلة على األسلوب الشعري المتسم بالضعف              يعتمد      

  ]الطويل [   :   وهما– حسب زعمه – األسلوب ويستشهد الباحث ببيتين ضعيفي،   القيسامرئ

َأيَأنَّـــو قَـــ الْاْقَـــنـــاْحنِ بِقَيراْص
 

ـ  ىبكَ  بِاْ صحـ  ي أَ اْ لَمى ر  الـد ر د بو نَـه 
  

ــنُ لْاْحــوُِل م ــاً َأوكَ نَم ــو تَ فَنُع1(اْذَر(

 

ــ  ــه الَفَقُلْ ــ ْ تُ لَ تَبيع ــ كِإنَّم ــك  اْنُ
  

 ، واإلسفاف فُع الض ه يكتنف أسلوب  ا نرى شعر  فإننا " : على البيتين يقول خليل الرفوع معلقا         

 ، غير أننـا ال     ي البيتين  بادية بجالء ف   ةفالسهول.  )2("  االضطراب لىإوتسهل معانيه حتى تصل     

، أما السهولة فالباحث ينسى أو يتناسى أن هذا الجزء من            فيهمانلتمس االضطراب الذي يزعمه     

، فمـن     أن عاطفة الشاعر مشبوبة باكية     إلى إضافة،   القصيدة قد جاء على شكل حوار قصصي      

  .  في قالبها السهل السلس هذه األبياتالبدهي أن تخرج

 خلت األبيـات مـن      وإنما - حسبما أرى  -  األسلوبي في األبيات فال أثر له      أما الضعف        

طدم مع رؤية ابن     يص ، والضعف الذي عناه الباحث     التصوير وجاءت على شكل سرد قصصي     

  3( من مشهور أبيات امرئ القيس في السعي والمجد والـسؤدد           البيتين السابقين  قتيبة الذي عد(  ،

                                                 
  .66 – 65 الديوان )1(

 . م1992 ، الجامعة األردنية ، ماجستير ، 91 ي الشعر الجاهليقوام غير العربية فاأل )2(

وإذا كانت سهولة ألفاظ األبيات مثاال للضعف فإن أبيات معلقة امرئ القيس  . 1/340 عيون األخبار:  ينظر )3(

  ]الطويل        [ :                                       ضعيفة إذاً ، وال سيما قولُه في هذه األبيات المقتطعة 

ــَأجملي  ــرمي فَ ص ــت ــد َأزمع ــت قَ وِإن كُن
 

ــ   ــذا التَّـ ــض هـ ــالً بعـ ــاطم مهـ  دلُِّلَأفـ
  

فَـــسلّي ثيـــابي مـــن ثيابِـــك تَنـــسِل
 

 قَـــةٌيلوِإن تَـــك قَـــد ســـاءتك منّـــي خَ 
  

وَأنَّــك مهمــا تَــأمري القَلــب يفعــلِ    
 

 تليَأغَــــرك منّــــي َأن حبــــك قــــا 
  

  . 45 شرح المعلقات العشر المذهباتالتبريزي ، 
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 بهما عشرات المصادر التراثية القديمة على       قد استشهدتْ ين السابقين   وعالوة على ذلك فإن البيت    

 -  في شتى المجاالت   -  من علماء العربية    أي  يذكر أن، دون    والنحو ، واللغة ، األدب : أصعدة

كما أن هذا الباحث قد أغار على قصيدة تربـو علـى            .  اتسام هذين البيتين بالضعف األسلوبي    

  . جماليات األبيات األخرىإلى إلشارةاهذين البيتين دون سواهما، ودون ا الستين بيتا فاختار منه

  : ذهاب عمرو بن قميئة

أن :   أهمها  على عدة مرتكزات   عتمد، وهنا ي    القيس  ارتحل مع امرئ   كون عمرو  أن ي  ينفي      

 لم يمعن النظر  ويبدو هنا أن خليل الرفوع       . امرأ القيس لم يذكر صراحة اسم صاحبه في شعره        

   ]الطويل[ :  أولم يقل امرؤ القيس:   وهنا نتساءل ، القيس الذي قاله في الرحلةفي شعر امرئ

ـ  ورٍ عم ىًء علَ اْبكَ مـ  اْ و ـ  اْ كَ َأص نراْب)
1(

 

 َأرــى مع ورٍ ُأممــ د هاْعــد ــدر قَ اْ تَح 
  

لباحث  ومع ذلك زعم ا    ، وفي هذا البيت ذكر صريح لعمرو بن قميئة حيث ذكر مرتين                    

 حقي  ال إذ،   ، وهذه مثلبة توجه للباحث وتنم عن عدم اطالعه          في شعره  أن امرأ القيس لم يذكره    

  . ألحد أن يلقي الشكوك اعتباطا دون الوقوف على أساس ثابت وصلب

  أي إبداءث أن يأخذ بنفي هذه القصيدة أو تلك دون          حومن المثالب التي وقع فيها هذا البا              

غير أن األمر قـد تجـاوز ذلـك         .  " سما لك شوق  "  :  القيس امرئ ، كنفيه لقصيدة     سبب يذكر 

عمـرو بـن    - كما يقول  - " شيخها " إرسال عن مصلحة بكر في      خصوصاً عندما أخذ يتساءل   

ـ   إذ"  شيخ " ويبدو هنا أن الباحث ال يميز بين مدلوالت كلمة        .   القيس قميئة مع امرئ   ذه  تحمل ه

، والباحث هنـا     أخرىتحمل معنى السيادة من جهة      و،   من جهة الشيخوخة والكبر   الكلمة معنى   

 لم تذكر المصادر أن     إذ،   خطأفيعة في القبيلة وهذا تأويل      يحملها على معنى السيادة والمكانة الر     

                نـه كـان خادمـا فـي قـصر كنـدة عنـد الملـك               أ بـل ذكـرت      يدا في قبيلته  عمرا كان س  

                                                 
   .71 – 56محّمد أبي الفضل إبراهيم : تحقيق  ، الّديوان تنظر القصيدة كاملة في )1(
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 عمره وهو شيخ طاعن     آخرأن امرأ القيس التقى مع عمرو في         و -  القيس بي امرئ  أ - )1(حجر

،   السن  ، وشيخوخة  ةشيخوخة السياد :  ال يميز هذا الباحث بين مفهومي        ومع ذلك .  )2(في السن 

 فال دليل يثبت أن شعر      ،  القيس لعمرو بن قميئة    ا رثاء امرئ   أم .  عمرا كان سيد بكر    أنفيدعي  

 شـعر   إلينـا ، ولو وصـل      ، وكذلك شعر عمرو بن قميئة       كامال إلينا وصل    القيس رحلة امرئ 

  . حدث فيها  المعالم في كل ماصورة واضحةالين الشاعرين لبدت لنا من هذكلُّه الرحلة 

  : وصف الرحلة

 عدم وجود شعر عند كال الشاعرين يـصف         إلى،   يستند خليل الرفوع في نفيه للرحلة               

 أما ذكر امـرئ    . ة التي مرا بها   لشام والبالد الرومي  عثوره على شعر يصف ا    الرحلة نافيا عدم    

، وبعلبك وغيرهـا     ، والدرب  ، وشيزر  ، وحماة  حوران : القيس للرحلة فقد مر سابقا في ذكره      

 )3(ة، وقد ذكر امرؤ القـيس أنقـر         من بالد الروم   -  كما أسلفنا  - ، والدرب  فهذه أماكن شامية  

 القيس لكـاد يلمـس      ذا الباحث القراءة في ديوان امرئ      ه نعمولو أ .  روميةوغيرها من البلدان ال   

أما شعر عمرو بـن      . ، وكثرة انتشارها في شعر الرحلة      هذه األماكن بيديه لظهورها وبروزها    

   ]الطويل[                        : أولم يقل عمرو : هنا نتساءل فإننا،  قميئة في وصف الرحلة

مِاْتُ قَتَــــاْ ذَءاْرغَبــــشَــــآميةٌ 
 

 ــن م ــد يعــ ب يــ قَرٍِد َأو ــتْي ــه بٍ َأتَ  بِ
  

                                                 
لحجر الكندي   وقد أعاد ابن قتيبة تأكيد خدمة عمرو بن قميئة            .1/119الشعر والشعراء   ،   ابن قتيبة :  ينظر )1(

  .1/364 نفسه : ينظر . في موطن آخر من كتابه

   .3معجم الشعراء ،  انيزب المر ،104 ، 18/100 األغاني ، األصفهاني : ينظر )2(

 ]منهوك الرجز                                                                                    [ : يقول )3(

هــر ــٍة مثْعنْجِــــــــــــــ رب طَعنَــــــــــــــ
 

ــَأنْ   ــداً بِـــــــــ ــى غَـــــــــ قَرهتَبقَـــــــــ
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ـ  خَلَع اْتُ بِه وـ  ي ـذَ  ماْاً عـ  ر اْ ِلجم1(ي(

 

ــَأنِّ  ــديكَ ــ وقَ اْ جزوــس تُ تعــةً ي جح ن
  

        ]السريع [                                                      : أولم يقل عمرو أيضا         

ــ ــو الْ- ه درِللَّ يم - ــن ــم ه2(اْ الم(

 

 برتْتَعســـا ادميتاْ ســـ رَأتْاْلَمـــ 
  

 أما البيت األخير فيشير فيه       ، الشاعر للشام صريحا واضحا   ففي البيت األول يبدو ذكر                

ما مضى أن خليل الرفـوع قـد        و من كل    ويبد.  في البالد الرومية   )3( جبل ساتيدما  إلىالشاعر  

 غيـر   - رسالة الماجستير  -  بحثه ال مستقال في  اخصص لها مج  فعنده فكرة نفي الرحلة     تكونت  

  .  أدنى مقومات الحجة والبرهان وفق شروط البحث العلميإلىنه قام بنفيها دون االستناد أ

  : قلة شعر الرحلة

بلغ ، حيث     القيس دا بشعر الرحلة المنسوب المرئ     جي يتضح هنا أن هذا الباحث لم يلم                

 حين بلغ المجمل الكلـي      ، في   أبيات ةمئتين وخمس  القيس في أرض الروم      مجموع أبيات امرئ  

 القيس حسب رواية الديوان بشرح أبي جعفر النحاس سبعمئة واثنين وخمسين بيتـا              لشعر امرئ 

 القيس في أرض الروم قد بلـغ     مرئأي أن مجمل شعر ا    .   بما فيه شعر الرحلة     ، وعشرة أشطر 

 ا هـذ  يـرى ومع ذلك.   قليلةاًأبيات ينقص هذا الشعر عن ثلث الديوان      ، حيث  ثلث الديوان تقريبا  

  .  القيس في رحلته قليل جداالباحث أن الشعر المنسوب المرئ

  : دوافع الرحلة

جدة من الروم بدل     القيس الن   اإلنكار والنفي عن سبب طلب امرئ       هنا بهدف       يتساءل الباحث 

  أو الـروم  مرةبإ إالالمناذرة ال يأتمرون     وأساسنة  غ أن ال  وهنا يغيب عنه  .  الغساسنة أو المناذرة  

                                                 
   .44  حسن الصيرفي :، تحقيق الديوان )1(

   .182 نفسه )2(

وأشار البيهقـي   .  3/169 معجم البلدان  ، الحموي : ينظر.  ميافارقين وسعرت من بالد الروم       هو جبل بين   )3(

   .100 المحاسن والمساوئ : ينظر . إلى هذا الجبل ذاكرا أنه في بالد العجم
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تعلَّـقَ األمـر     إن، فما بالـك      دون مرجعيتها األعجمية  ا  ملهقرار    ال ، فهاتان المملكتان  الفرس  

لمـاذا لـم     :  هذان السؤاالن  هرد لتساؤل ولعل أوفى    . حرب في أقصى بالد العرب حيث اليمن      ب

 ، علمـا أنهمـا     ومن ثم الفرس   بدل استنجاده بالروم     بن ذي يزن بهاتين المملكتين    ف  نجد سي تيس

ذو ثعلبـان   لمـاذا لـم يـستنجد دوس         و ؟  تلك المملكتين األعجميتين   إلى للوصول    وسيلته اكانت

   القيصر؟إلىسيلة للوصول  على دينه بل اتخذ منهم و علما أنهم- مذبحة نجرانفي  – بالغساسنة

،  هد التاريخية تثبت ذلك   ا، فالشو  ال غرابة في طلب العرب النصرة من األعاجم       ن  وأعتقد أ      

ـ  ة وهرز الفارسية يعـد    كعلى غرار ممل  حت عباءة الروم    إنشاء مملكة في اليمن ت     كما أن   ا مطلب

 الرفوع هما أبرز بـاحثين تـصدا        وخليل  طه حسين  إنوفي الختام    .  قبل أن يكون عربيا    ايمرو

، وهنالك بعض األصوات الخافتة التي تناولـت الرحلـة           ، وقاما بنفيها من أصلها     لفكرة الرحلة 

  .  ألنها عرضت في درج الردود ، للوقوف عندهاداعي لتخصيص عنوان مستقل ال و، بالشك

א− :א

 أثبتت رحلة   وعلى اإلطالق   التراثية القديمة بال استثناء    در الرحلة أن المصا   مما يؤكد حدوث       

 في  أما خالف هذه المصادر فقد انحصر       ، )1( قيصر الروم  إلى القيس مع عمرو بن قميئة       امرئ

                                                 
 ،  الجاحظ ،   1/122 الشعر والشعراء  ،  ابن قتيبة  :ينظر  .  هذا غيض من فيض المصادر التي أثبتت الرحلة          )1(

 ، 75 – 9/74 ، 2/181 األغـاني ،   األصفهاني ، 85 المحاسن والمساوئ ،    البيهقي  ،72 المحاسن واألضداد 

،  193 أدب الكتـاب  ،    الـصولي   ،42 عيار الشعر  ،  طباطبا  ابن  ،4 معجم الشعراء  ، انيالمرزب ، 18/104

 ، 295 أخبـار النـساء    ابن الجوزي ،    ،9/12 والذخائر البصائر،   التوحيدي.  1/204ثمار القلوب    ، الثعالبي

العمـدة فـي    ،   ابن رشيق القيروانـي    ، 4/125 البلدان معجم،    الحموي  ،1/204 معجم ما استعجم   ، البكري

نهاية األرب في    ، النويري ، 1/285 ، 1/274 وثمر األلباب  زهر اآلداب ،   ، الحصري  1/227محاسن الشعر   

فـي  المزهر  ،   طيويالس ، 2/492المناقب المزيدية    ، ، أبو البقاء هبة اهللا      الحلي  ،191 – 5/190 بفنون األد 

تمة المختصر في أخبـار     ت ، الورديابن   ، 1/97 بهجة المجالس ،   القرطبي ابن عبد البر   ، 2/83 علوم اللغة 

،   الصاغاني  ،421 ، 31 الروض المعطار  ، الحميري ، 14/174صبح األعشى   ،   القلقشندي ، 1/103 البشر

 ، 3/12 التـذكرة الحمدونيـة    ، ابن حمـدون   ، ) قلف ( و   ) جرجس ( ، مادتا    لباب الفاخر العباب الزاخر وال  
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 تكون تغييرا في مسار هـذا       أنتعدو    ، غير أن هذه االختالفات ال       الفرعية الرحلة بعض أحداث 

 إن بـل :  ، أو يقال   أحب ابنة القيصر فراسلها   رأ القيس    ام إن:  كأن يقال مثال  .  الحدث أو ذاك  

 غيـر أن التحـوير       ،  عليها متَّفق - لحبا  وقوع حادثة  - فالفكرة.  هابنة القيصر هي من أحبتْ    

ومن الجدير ذكره هنا أن األحداث الكبرى والفيصلية في الرحلة متفق           .  اقتصر على أحداثها فقط   

 وقصته   القيصر إلى القيس   ، ووصول امرئ   مرو بن قميئة   القيس برفقة ع   كذهاب امرئ :  عليها

  . ، وموته في أنقرة من بالد الروم  دون مأرب أو مكسبتهدعو ، ومع ابنته

ـ ، وخليـل الر  طه حـسين :  أما نفي الرحلة فقد ظهر عند بعض المحدثين أمثال            ع وف

قوف عليها بالمناقشة والتحليل مع      بالو إما، ذلك     أثبتوا الرحلة  غير أن جل المحدثين    )1(وغيرهما

لى إثباتها  إ إضافة.  )3(تحليل  حدوثها دون نقد أو    إلى باإلشارة وإما،   )2( والرد عليها  اآلراءسرد  

ال ايدع مج   مما ال  - ات للشروح إضافة -  حديثة أمقديمة كانت   كلِّها   القيس    نسخ ديوان امرئ   في

  . للشك في عدم حدوثها

                                                                                                                                               
 ،  البغدادي  ،1/13 معاهد التنصيص  ،   العباسي ، 222 ل فن مستظرف  كالمستطرف في    ،  األبشيهي  ،8/295

 . ) قلف ( ،تاج العروس ،   الزبيدي ،8/549 خزانة األدب

وقد شك جورجي زيدان    .  1/156تاريخ األدب العربي     : روكلمان في كتابه   ب : ومن اللذين نفوا الرحلة أيضا     )1(

 . 291 – 290 قبل اإلسالم العرب: في بعض أحداثها دون أن ينفيها في كتابه 

 محمـد   ،  سـمك   ، يليها من صـفحات     وما 218 - 216النقد التحليلي   ،   ، محمد أحمد   الغمراوي:  ينظر )2(

امـرؤ القـيس   ر أحمد ، ، الطاه   مكي  ، 242 – 238" امرؤ القيس   " أمير الشعر في العصر الجاهلي       ،   صالح

 ، مهـران  ،   167 – 145"  امرؤ القيس    "الملك الضليل    ، ، محمد فريد   حديد  أبو  ، 103 – 85 حياته وشعره 

 . 625 – 619دراسات في تاريخ العرب القديم  ، محمد بيومي

 - 170 العرب قبل اإلسالم  ،   ، حسين  الشيخ ،   35 شعراء النصرانية في الجاهلية   ،   ، لويس  شيخو: ينظر   )3(

  ، 19 "للهو والغزل والطلل    شاعر ا " امرؤ القيس   ،   ، يحيى  شامي،   27 امرؤ القيس  ،   سليم ، ي ، الجند  172

  ، الجامعـة    ماجـستير  ، 20 اإلسـالم  الغربة والحنين فـي الـشعر العربـي قبـل         ،   صاحب خليل  ، إبراهيم

 رثاء الممالك والملوك في الشعر الجاهلي     ،   ، عبد الخالق      عيسى  ، م1988 -هـ  1409 ،   ، بغداد  المستنصرية

اهلية   الج بنية القصيدة ،   ، ريتا   عوض  ، م1998 ، لوطنية جامعة النجاح ا    ، ماجستير ،   58 – 57 ، 45 – 44

 . 75 ، 73  القيسئالوصف عند امر،  ، نصر الدين  فارس ،342 "  القيسالصورة الشعرية لدى امرئ" 
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 أو الخطأ في نسبة هـذه القـصيدة أو         للمبالغة   يدعو  ال ث الرحلة فهذا   حدو إثباتولكن مع         

  المعلقـة  حين عد ، مثلما فعل عبد الخالق عيسى  قتل حجربعد  ماإلى أو   ،  شعر الرحلة  إلىتلك  

  ]الطويل [     :  على ملكه المضاع ، يقول بكاء بعنيزةزلغال أبيات  عاداً ،قيلت بعد مقتل حجر

 لَى النَّحع      ـيلمحم ـيعملَّ دب تَّى1(رِ ح(

 

ــباْبةً  ص ــي ــينِ منِّ الْع عــو مــتْ د فَفَاْض 
  

، فامرؤ القيس يبكـي      بل محمله  الدمع قد    إنحتى  "  : ويعلق هذا الباحث على البيت قائال           

احث هنا يلوي   فالب  .)2("، وترتفع حرارة الملك في دمه وتغلي مشاعر االنتقام والحزن          من داخله 

حـب  ، بل ومن حرقة ال      بكاء الملك  إلى، ومن بكاء المحبوبة       الجزع إلىعنق النص من الغزل     

  .  على جو المعلقة ومناسبتهاهعدم اطالعإلى  هذاجع ر، وقد ي  حرقة الثأر واالنتقامإلىوالعشق 

  :א−

   ] الطويل[:  األولى مطلعها،  أرض الروم في  القيسن من شعر الرحلة المرئبِتَتْ قصيدتاثْ   ُأ

ـ  ىم سـلَي  وحلَّتْ )3(اْعـر  فَعر ن قَـو   بطْ

 

  ـماْسشَــو ــ لَــكعقٌ بمَأقْــاْ كَــاْد نراْص 
  

  ، قالها امرؤ القيس بعد أن سار خمس عشرة ليلة في أرض الروم            ت أن هذه القصيدة   بثحيث      

إليهـا  ، أما القصيدة الثانية فهي تلك التي أشارت          )4(الشامبعد أن تجاوز دروب الروم من جهة        

  ]الطويل [   : ، ومطلعها  بأرض الرومإقامتهقيصر أثناء ال متغزال بابنة تي قالهاوال  ،المصادر

                                                 
  . 26 شرح المعلقات العشر المذهبات ، التبريزي )1(

 . م1998 ، لنجاح الوطنية جامعة ا ،ماجستير ، 64الك والملوك في الشعر الجاهلي مرثاء الم )2(

   .56 الفضل إبراهيم محمد أبي : ، تحقيق الديوان )3(

  ]الطويل [                                                                          :حيث قال امرؤ القيس  )4(

َأيــو ــن َأنَّـ ــ الْاْقَـ ــاْحقَـ اْصرنِ بِقَيـ
  

ــ  ــىبكَ بِاْ صحــي اْ لَمَأ رــد ــهوب درى ال  نَ
  
  ]الطويل                         [ : وقال من القصيدة نفسها . 65 الفضل إبراهيم محمد أبي : ، تحقيق الديوان
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)1(يِلاْخَعصرِ الْ ي الْ ن ف اْ كَ  من  يعمن وهْل

 

ــم ْ َأالَ  عــب اْ صــح هــُل الْا الطَّاً َأي ــلَ ِلاْبي 
  

 فآراء، أما القصيدة الثانية       قولها في أرض الروم    إلى تقودنا    دالالت فالقصيدة األولى تحمل        

 لإليجـاز  طلبـا  يدع حاجة للوقوف عندهما أرض الروم مما ال   ب  مكان قولها  بإثباتالقدماء كفيلة   

   ]المتقارب [   :ه قصائدإحدى، قوله في   الرحلةإليه أيضاً من شعرومما ينسب  . ودفعا للتكرار

اْديــــرِب الْتُبــــكر وينهوجأفَــــ
 

 اْنَوــد ــ قَتُمـ ــرصيـ ــلْ مي فـ  هكـ
  

ــبقْتُ الْ ســاْفُر قَنــب اًقَ سب ــع ي2(اْد(

 

ــاْذَِإ  ــاْ مـ ــ عا ازدحمنَـ ــكٍَّةىلَـ   سـ
  

يس بجـيش فوعـده     ، فاستمده امرؤ الق     ونادمه ، فأكرمه  القيصرإلى  قالها عندما وصل       وهذه  

،   القيس في القـسطنطينية    ه القصيدة هي من أولى قصائد امرئ      بمعنى أن هذ  .  )3(القيصر بذلك 

  . ، ولبى مطلبه من هذه الزيارة نه قد أدرك ثأرهأ القيصر بقليل متيقنا حيث نظمها بعد وصوله

فته لدرجـة أن     القيس ومالط  امرئ إكرام بالغ في    مصادر أن القيصر  وتذكر العديد من ال           

   ]البسيط[  :  على سبيل الهجاءصفهي، فوجد امرؤ القيس القيصر أقلف فقال  أدخله معه الحمام

ــفُ ِإالَّ مــ  ــك َأقْلَ ــاَْأنَّ الْالَ  جــر قَم
 

 ــي ــتُ يِإنَّ ــمي حلَفْ ــر كَنَ ــٍةاْاً غَي بذ 
  

ــاْ ــتَ الْكَم تَح ــع مــ تَج ــة الْ )4(وبرفَلْكَ

 

 متُـــهلَـــتْ عماْاْ مهنْـــتَ بِـــ طَعِإذَاْ 
  

                                                                                                                                               
رالْاْو ءــس اْحــن م ءــد ــاْ م عِ قَيفراْص
 

ــاِْإذَ  نَح ــر س ــاْنَن ــشْ خَم ع سةَ لَيــةًر  لَ
  
  .69 الفضل إبراهيم محمد أبي :  ، تحقيقالديوان

   .27 الديوان )1(

   .57نفسه   )2(

  .8/549خزانة األدب  ، البغدادي ، 1/120 الشعر والشعراءابن قتيبة ، :  ينظر )3(

 العباب الزاخـر ،  انياغص ، ال42 عيار الشعر ،  ابن طباطبا ، 1/110 الشعر والشعراء  ،   ابن قتيبة :  ينظر )4(

   خزانـة األدب  ،    البغـدادي  ،) قلـف   (  ، مـادة     لسان العـرب  ،  ، ابن منظور     ) قلف ( ، مادة  واللباب الفاخر 

   .) قلف ( ، مادة العروس جتا،   الزبيدي ،8/549
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نصرف امـرؤ    ا إن، فما    تدم طويالً     القيس لم  لقيصر وامرئ غير أن أيام الصفاء بين ا               

، وهنـا جـاء      عند القيصر "  حاالطم " به رجل من بني أسد اسمه     القيس من القصر حتى وشى      

 ،   التركية قرةنالقرب من مدينة أ    القيس وهو ب    امرئ إلى المسمومة التي بعثها القيصر      خبر الحلة 

  ]الطويل [                                               :  سرى السم في جسده فأخذ يقولحيث

ــي ــفَلَ ــيىس علَ ــو شَ اٍْء ســز نِاْه بِخَ
 

ــرا الِْإذَ  مــم ــء لَ ــزن يخْ لَيع ــس  نَهاْه ِل
  

ـ قَر تَخْ  حـرجٍ كَـالْ    ىعلَ ـ قُ َأكْ ف )1(يناْفَ

 

ــ  اْفَِإميــ تَر نــي ف يــاْ رِح ــلَ ج بِرٍاْة 
  

،   الجـريح  واإلحساس،   فاألبيات بألفاظها وعاطفتها تكشف عن تلك العاطفة المكلومة                 

في الوقت نفسه تتراءى له صورة      و  ، ملهتغلبي بح  الضعف حيث قام جابر بن حني ال       إلى إضافة

  . هكفنه مما يزيد ذلك من فاجعت

تظهر القروح في جلده وهو فـي طريقـه         ، ف  وتزداد هذه الفاجعة عندما يتنفط جلده ولحمه           

   ]الطويل [    : وهنا تثور عاطفته الجياشة فيقول ،  بعد مغادرته القسطنطينية بقليلةصوب أنقر

اْفُـــسطُ َأنْقَاْستُـــس  نَفْـــاْولَكنَّهـــ
 

 ــو ــفَلَ ــاْ َأنَّه ــ نَفْ تَم سوتُ جمــةًي ع 
  

ــاْ ــلَّ منَاْياْنَـ ــولْلَعـ ــن َأب تَحـ اُْؤسـ
 

ــدلْ  بوــتُ قَر حــاْاً د يــم عٍةاً بــح ص د 
  

ــسنِليلْ ــنيبِ م ــاْ د م ــه ــساِْئ 2(اْ تَلَب(

 

 ــلَقَــدالطَّ طَم ــحاْمــنم ــحعب َأر دــهض 
  

،   يصرح فيهـا بطبيعـة سـمه       إذ،    السابقة وتبدو هذه القصيدة قد قيلت بعد القصيدة                

 أن هـذه    إلـى الرواة أشاروا   ف ن في وقت متزامن ،    القصيدتاوربما قيلت هاتان    .  ي صحته تردو

                                                 
  . 10/79 ، 8/550 ، 1/333 خزانة األدب ، البغدادي ، 1/110 الشعر والشعراء ، ابن قتيبة : ينظر )1(

زهـر اآلداب وثمـر      ، الحـصري  ، 1/204ثمار القلوب    ، الثعالبي ،   9/74 األغانيفهاني ،   ص األ : ينظر )2(

  ، 421الروض المعطار    ، الحميري ، 191 – 5/190 ب في فنون األدب   نهاية األر  ، النويري ، 1/274 األلباب

  . 8/550خزانة األدب  ، البغدادي ، 1/12معاهد التنصيص  ، العباسي
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 منها وقوفـا    ا، أما القصيدة السابقة فالرواة لم يقفو       أنقرةإلى  دة قالها الشاعر قبل أن يصل       القصي

  .  أنها متقاربة زمنيا من هذه القصيدةإلى  تشيرألفاظها، غير أن  متفقا عليه في مكان محدد

، حيـث     المسمومة  القيس قالهما بعد أمر الحلة     ن المرئ انفرد الجاحظ في رواية بيتي    و          

امرؤ  وهنا يشكو .   بالحلة إليه، فكان من القيصر أن بعث         امرأ القيس قد هجاك    إن: قيل لقيصر   

   ]الطويل[                                                           :  حيث يقول ذلك ،القيس

ــلَِإ يهــ و ــدقَ س يتُرــ ف يقَ الْهاْوــف اْي
 

ـ لَظَ  لَــتُم ـ  نَه ـ  جِنَأ بِــيسفْ  اًبــغاْ رتُْئ
  

بِوعِاْالص ي جزى َلثْ م ـ  اْ م ـ ناْز ج د قَ 1(اْي(

 

 هتُــملَاً ظَمدقــاً فَمــولُظْ مك َأنِإفَــ 
  

 قيل من    ما إلى يرجع ذلك    وإنما،    ينفي ارتباط الحلة بابنة القيصر     وخبر الجاحظ  هنا             

،  ، فقد تمكـن الـسم فيـه        إلى أنقرة أما عندما وصل امرؤ القيس       .  القيس للقيصر  هجاء امرئ 

  ]قارب المت [                                   : ، وازداد تنفط جلده فأخذ يقول فكثرت قروحه

ــتَ ــمداْقَـ ــ ي فـ ــ اَألفِلاْسـ رسِحـ
 

ــٌل  ــن طَلَــ ــ دِلمــ ــراْثــ  ه آيــ
  

ــ ــاْتُخَـ ــاً وسُل لَبِيـ ــبسِملَـ  تُلْـ
 

 ورــي ــرح فـــ ي الْنصـ ــٍةيقَـ   جبـ
  

ــنَقْشِ ــكَ ــمِتواْ الخَ ي الْ فــر )2(سِجِجِ

 

ـ تَــرى َأثَــر الْ   ـ حِرقُـ  لْــده  جِي فـ
  

در  غير أن المـصا     ،  القيس وهو في أنقرة أيضاً     مقطوعة أخرى المرئ  وقد رويت               

 على   االعتماد في مناسبتها على روايات نسخ الديوان المحققة        ، لذا كان   ذكر مناسبتها روتها دون   

:        وقـولهم أيـضاً      ،   " )3(وقال وقد دنت منيته في ديار الغربـة       "  : ومن ذلك قولهم  .  اختالفها

                                                 
  . 228 ألضداداالمحاسن و : ينظر )1(

  ، مـادة  العباب الزاخر واللباب الفاخر     ،    الصاغاني  ،1/285زهر اآلداب وثمر األلباب      ، الحصري : ينظر )2(

  . ) جرجس (

   .376 ياسين األيوبي: ، تحقيق  الديوان )3(
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وقال امرؤ القيس وهـو بـأرض       . .. ": وأيضاً   ، )1(" وفاته  هذه األبيات عند   ويروى أنه قال  " 

ثـم قـدم    ، حهوروبقي امرؤ القيس يعالج ق  "  و"  )3(ويروى له أيضا عند موته     " و ، " )2(الروم

 مناسبة المقطوعـة فـي نـسخ        أنوالمالحظ  .  " )4(، وفي ذلك يقول    أنقرة فكان بها حتى مات    

 " عند وفاته  " و " دنت منيته  "  وخصوصا قولهم   في أنقرة  الشاعر قد نظمها   أن   إلىوان تشير   الدي

 أن الشاعر قد نظمها في أنقـرة        إلىتشير  أما أبيات المقطوعة ف   .  وما شاكل ذلك  "  عند موته "  و

    ]الوافر [                                                           :  ، يقولحيث أدركته الوفاة

َأوــب ــ ذَغْلـ ــ الْكِلـ ــحرِ الْيحـ اْديـ
 

ــبَأ ْ الََأ  غْلــ ب نيــ ح ــرِج نِ بــ ع ورٍم 
  

اْدولُــخُ ْ قٌّ الَ حــتُومــ الْتُلْــقُلَ
 

 يمو قَــ بِــداْرِتُكْــلَ هينِّــ َأولَــفَ 
  

بــع ــٍديـ ــ دن عـ ــع بمكُرِاْيـ )5(اْديـ

 

 لَوــك ــلَ هينِّـ ــتُكْـ ــضِرَأ بِـ  مٍو قَـ
  

 أيضا فـي    اولم يذكر ،    لم يذكرا في المصادر    آخرانبيتان  أيضاً   القيس   روي المرئ و          

، وجاء في مناسـبة هـذين        إبراهيمل  احدة بتحقيق محمد أبي الفض     في نسخة و   إالنسخ الديوان   

  ]ل الطوي[                                      : يقول . ا عند موتهمالبيتين أن امرأ القيس قاله

ــ هــْلو ــيعع الْمد تَ ــ ِإالَّنِاْنَ ن الْ مظــي غَ
 

ـ  دقَلَ  عمد  تْ عـ ي ـ  ياْنَ ـ ي الْ  ف  ر والْقَـيظ  قُ
  

دعـ نَتُ لِ و ـ  ع يسفْ ـ  ذَ دنْ ـ  كِل )6(فَيظالْ بِ

 

   ــي ــشَّر لَ ــتُ ال َأيــاْ ر فَلَمــ بِس حٍرِاْب 
  

                                                 
   .89 صطاويمالرحمن ال عبد:  تحقيق ، الديوان )1(

   .55مصطفى عبد الشافي :  نفسه ، تحقيق )2(

  .128 دييو درويش الج: تحقيق ، نفسه )3(

   .213 محمد أبي الفضل إبراهيم:  تحقيق ، نفسه )4(

   .213نفسه   )5(

   .357 نفسه )6(
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 لـذلك    ؛ يتركه  لن - الشر – ن أن الموت  أيقنه   وقهره أل  فالشاعر يبكي من شدة غيظه              

 القيس أشطرا   وطي المرئ وروى السي  .  السريع ليتخلص من شدة ألمه     يدعو على نفسه بالهالك   

  ]شطور الهزج م[                                           :  قبرا شاهده حيث يقوليصف فيها

ــِل ــولُح زنمــــــــــــ لُّ زةٌقَــــــــــــ
 

لُّهــــــــــنْتَ نِاْنَــــــــــيعا الْهــــــــــبِ
 

ــي ــيداْنَــــــــــــ  لُّ اَألر اآلخــــــــــــ
 

ــح ْ الََأ ــح ْ الَا َأولُّـــــــــــ )1(اولُّـــــــــــ

  

وتذهب المصادر إلى أن نهاية امرئ القيس كانت في مدينة أنقرة الروميـة ، حيـث                          

قبراً إلحدى بنات ملوك الـروم كانـت قـد          ، فشاهد في سفحه     " عسيب  " وصل إلى جبل اسمه     

قيس قـصتها كـان قـد    وحين سمع امرؤ ال. ماتها دفنت عند سفح ذلك الجبل   ، وعند م  ترهبنت  

هالطويل [                                                     :قال  ف ،أنهكه السم فجاشت نفس[  

ــِإو ــ مينِّ قيــم ــ َأاْ م ــماْقَ ع سيب
 

ــتَراْجَأ  ــ الْن ِإاْنَــ ــزاْر قَرِيــ  بمــ
  

ــو ــرِغَ لُّكُ ــرِغَلْ ِلبٍي ــبِي )2(بيس نَ

 

ــتَراْجَأ  ــ ِإاْنَـ ــيرِ غَاْنَّـ ــهاْ هنِاْبـ  اْنَـ
  

                                                 
 بتحقيق مـصطفى    الديوان جاءت هذه األشطر مع مناسبتها في        وقد . 2/83 المزهر في علوم اللغة    : ينظر )1(

  . 77 عبد الشافي

ـ   75 – 9/74 ،   2/181 غانياأل  ، األصفهاني ،   1/121 الشعر والشعراء ،   ابن قتيبة  : ينظر )2( حيـان   و ، أب

  ، 4/125 معجم البلـدان  ،   الحموي ، 295 أخبار النساء  ،   ابن الجوزي  ،   9/12 البصائر والذخائر ،   التوحيدي

 ، الحميـري  ، 14/174 صـبح األعـشى   ،  القلقشندي ،1/103  المختصر في أخبار البشر  تتمة،   ابن الوردي 

  . 1/13 معاهد التنصيص ، العباسي ، 421 ، 31 الروض المعطار
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 أن امرأ القيس قد دفن في أنقرة فـي سـفح    إلى تشير   -  السابقة –ورغم أن المصادر              

  مـا  آخـر ن   أن المقطوعة السابقة لم تك     إال  ، هجبل عسيب بجانب قبر الفتاة الذي شاهده ووصف       

   ]منهوك الرجز [                        : قوله  عهده بالشعرآخر كان وإنما،   امرؤ القيسهقطن

برنْنَـــــــــــــ طَعثْعجِـــــــــــــٍة مهر
 

ــطْوخُ ــسبــــــــــــ هرفنْحٍة مــــــــــــ
 

ــى ــدتَبقَـــــــ ــ غَـــــــ )1(هنْقَرَأاً بِـــــــ

 

يث خرجت   ح  ،  في أنفاسه األخيرة   طر أن امرأ القيس قالها وهو     ويبدو من خالل هذه األش           

  .  الشعريإنتاجه لتكون خاتمة  ، هذه الكلمات على شكل أشطر شعرية مضطربة الوزنهمن

מ−2 :א

ويروى أنه  . بن الخطاب    زمن عمر    م ، أسل  )2( آخر ملوك بني جفنة في الشام      جبلة بن األيهم     

قضى عمر أن يقتص الرجُل      و ه جبلة ،  الطواف داس رجٌل على إزاره فلطم      ، وأثناء    اجاحذهب  

  .)3( تحت جنْح الظالم فتحين الفرصة وفرجبلة وطلب أن يمهل إلى الصباح ، فرفض منه

                                                 
 شرح ديـوان امـرئ     ، النحاس ،     349براهيم  إمحمد أبي الفضل    :  ، تحقيق    الديوان القيس ،    امرؤ:  ينظر   )1(

،  1/121  و 1/111 الـشعر والـشعراء   ،   ابـن قتيبـة    ، ) ثعجـر  ( ، مادة  العين،   ، الفراهيدي  122 القيس

         ، مـادة   لـسان العـرب   ،   ، ابن منظـور    9/12 خائرذالالبصائر و ،   ، التوحيدي  9/74 األغاني،   األصفهاني

   .31الروض المعطار ،  ، الحميري 1/271 معجم البلدان،  ، الحموي ) ثعجر( 

 ،  الحميـري  ،15/312  فنـون األدب   نهاية األرب في  ،   ، النويري  15/112 األغاني ،   األصفهاني:  ينظر )2(

 .  169الّروض المعطار 

ن الّرجل كان من    إ: ، وقيل    2/56 العقد الفريد  ،   ، ابن عبد ربه    60 المحاسن والمساوئ  ،   قيالبيه:  ينظر )3(

:   ينظر  .ةنّه رجل من فزار   ، والراجح عند جمهور العلماء أ      1/25 ؤلؤّيةالعقود الل ،   الخزرجي:   ينظر  .طيء

،  11/53 الوافي بالوفيات ،   ي ، الّصفد  2/1الملوك  وصايا   ،   ، دعبل الخزاعي   15/112 األغاني ،   األصفهاني

،  ي ، الحمير15/312  األدبفنـون نهاية األرب في ،  النويري ، 17ما وقع للبرامكة  إعالم الناس ب   ،   اإلتليدي

 .       4/394 األدب خزانة،  ، البغدادي 169 الّروض المعطار
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 ،  )1(   والثابت في المصادر أن جبلة ارتد عن اإلسالم واعتنق المسيحية ، وفر إلى القسطنطينية             

ثم ندم على تركه اإلسالم ، وقال وهو في القسطنطينية أبياتاً تعبـر             .  )2(فَسر به القيصر وكافأه   

  ] الطويل   [ : عن سخطه وندمه من فعلته ، وتفصح عن حنينه إلى أرض العرب ، ومنها قوله 

ـ ا الْ ه بِ تُعبِفَ عين  الـص حيـ  ةَح روعالْ بِ
 

ــفَنَّكَتَ  ــنْ مينـ ــلَ اْهـ ــنَ وجاْجـ ةٌوخْـ
  

ـ  أَ ثَويتُ سيـ  ر اً في بِ رـ ي أَ ةَع ـ  و مضر
 

 ــو ــ لَاْي ــ ُأتَي مــي ــ تَ م لَ لدنيلَ وــتَي ني
  

)3( الْبكَـر  في الْعشياْت و   يمو قَ سِلاْجُأ

 

 ــوــ لَاْيِلــتَي َأمِاْـالــشَّ بِي نَــدىم ــعشَية
  

 العربية   :          ويظهر من األبيات حنين الشاعر إلى أرض ربيعة ومضر حيث الجزيرتين          

وقد جاء  . والفراتية ، وكذلك حنينه إلى الشام وكلها أرض عربية مما يثبت أنه في أرض أخرى                

مسلمين لبالد الروم ما يثبت أن عقب جبلة ما زال في أرض الـروم إبـان   في أحداث فتوحات ال  

  .  أن جبلة وأبناءه أقاموا مدة طويلة في أرض الروم أي  ،)4(خالفة معاوية بن أبي سفيان

 - الذي دعاه إلى اإلسـالم       -اب          ويروى أيضاً أن جبلة قد أعطى رسول عمر بن الخطّ         

  ]الكامل [                   :           دما تسلمها حسان أخذ يقول ة لحسان بن ثابت ، وعنيهد

ــاللُّومِ  ــاُْؤهم بِـ ــذُهم آبـ ــم يغْـ لَـ
 

ــشَرٍ    عم ــة يقب ــن ــةَ م ــن جفْنَ اب ِإن 
  

                                                 
 األغـاني  ،   ، األصفهاني  60المحاسن والمساوئ    ،    البيهقي  ،1/297 الشعر والشعراء  ابن قتيبة ،     : ينظر )1(

نهايـة األرب   ،   ، النويري  11/53الوافي بالوفيات    ،   ، الصفدي  2/57 العقد الفريد ،   ، ابن عبد ربه    15/112

 169 الروض المعطـار   ،   ي ، الحمير  17إعالم النّاس بما وقع للبرامكة       ،   ليدي ، اإلت  15/312 فنون األدب    في

  .     4/395خزانة األدب  ، ، البغدادي 170 -

إعالم النّاس بمـا وقـع      ،   ليدي اإلت  ، 11/53 الوافي بالوفيات ،   ، الصفدي  15/112 األغاني ،   األصفهاني )2(

 .     4/395 خزانة األدب،  ، البغدادي 170 الروض المعطار،  ي ، الحمير17 للبرامكة

 وصـايا    ، ، دعبل الخزاعـي    15/113 األغاني،   ، األصفهاني  60وئ  المحاسن والمسا  ،   البيهقي:  ينظر )3(

 ، ، النـويري  11/56الـوافي بالوفيـات   ،  ي ، الصفد60 – 2/57العقد الفريد  ،   ، ابن عبد ربه    112 الملوك

العقـود  ،   ، الخزرجـي   17 ما وقع للبرامكة  بإعالم الناس    ،   ليدي ، اإلت  15/312  في فنون األدب   نهاية األرب 

  .4/395 خزانة األدب ، ، البغدادي 171 - 170الروض المعطار ،  ي ، الحمير26 - 1/25ؤية اللؤل

 .   154 – 153 الديارات ، األصفهاني:  ينظر )4(
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ــومِ    ــن الْخَرطُ م ــه تاْحبِر ــقَى سو
 

 يــس ــرب مجلـ ــاً فَقَـ ــه يومـ  وَأتَيتُـ
  

)1 (والَْ  متَنَـــصراً بِـــالرومِ الَْ  الَْ  

 

ــاْ    هبر ــو ــشَّاْمِ ِإذْ ه ــسني بِال ــم ينْ  لَ
  

ثبت  ي ا قاله حسان   ، فإن أشعار جبلة ، إضافة إلى م        ر التي تناقلتها المصادر   فعالوة على األخبا     

بعـد  لة إلى أرض العـرب       عن عودة جب   ناتحدث، كما أن المصادر لم      أنه كان في أرض الروم      

  .  اإلسالم ، وهذا يقودنا إلى أن الشعر الذي قاله جبلة بعد ردته كان في أرض العجم ارتداده عن

א−3 :א

، ولعل مرد    )2(ها، ألنه أكثر من وصف أيام      خداش بن زهير بحرب الفجار الثانية      اسم   ارتبط   

 وروى أبـو  .  )3( حرب الفجار الثانية   أثناء"  زهير بن ربيعة العامري    "  مقتل أبيه  إلىذلك يعود   

 أن  ، وكانـت مناسـبتُه      قاله في بالد الروم    -  يذكر اسمه  أندون   -  الحلي شعرا لخداش   البقاء

ـ   القيصر يعرض عليه أن تصبح مكة      إلىرجال من قريش اسمه عثمان بن الحويرث جاء          ة  مملك

   ]الطويل   [ : الئقاش ، فرد وكان ذلك في حضرة خدا.  يرث ابن الحوتابعة للروم تحت إمرة

)4(صـر اْنَ وكَاْن لَهـم فـي َأوِل الـدهرِ       

 

ــاْءتْ  جويــر ــ شٌ قُ اْحلفيمبِج نــم  عهِ
  

وعندما علـم أن    ،   ويبدو من خالل القصة أن خداشا كان ناقما على قريش لمقتل أبيه                     

كان من   ذاكرا ما و على ذلك    اًجتَْح انتفض م  - مقي حيث كان ي   -  تابعة للروم  مكة قد تصبح مملكة   

  . قريشا وذكر مكانتها  وفي الوقت ذاته أنصف ،أمر قريش فيما مضى من حرب الفجار

                                                 
 .  363 الديوان ،  ثابتحسان بن : ينظر )1(

 ، الزبيـدي ،   51 - 22/50 ، 47 ، 22/44 األغاني ، األصفهاني :  الفجار الثانية   شعره في حرب   : ينظر )2(

 ، وكانت لقيس عيالن على      ها زمنيا في األشهر الحرم    وقد سميتْ بالفجار لوقوع     .) عنب ( ، مادة تاج العروس   

 ، 322 : اشية صفحتي  ، ح  أيام العرب في الجاهلية   ،   نمد وآخرا ، محمد أح   جاد المولى  : ينظر . ة وقريش كنان

336 . 

 . 22/51  األغاني، األصفهاني : ينظر )3(

   .1/71المناقب المزيدية  : ينظر )4(
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4−:

ويروى أنّه شرب الخمـر ، فجلـده عمـر بـن              ، )1( قد أسلم وله صحبة أيضاً      ربيعة كان     

ورغم  .) 2(مات هناك نصرانياً  وإلسالم ولحق بأرض الروم ،      الخطاب ونفاه ، فارتد ربيعة عن ا      

 إلى أرض الروم ، إال أن االختالف قد ظهر حـول الـسبب               ذهاب ربيعة  اتفاق المصادر حول  

 ربيعة  وراء ذلك ، فالمصادر في معظمها تذكر شرب ربيعة للخمرة ، بينما يذكر األصفهاني أن              

  اه حينم      عليها  مدمنعمر إي وهـذا خبـر      )3(ا شرب الخمر في شـهر رمـضان        ، وكان حد ، 

 بـين ربيعـة      إلى خطبٍ ما حدث     ذاته يرجع أبو العالء المعري السبب      وفي الوقت  . )4(فيضع

وبهذا الخبر يكون المعري قد خالف المصادر السابقة حول زمن الحادثـة ، فـي              . )5(وأبي بكر 

  . حين اتفق مع هذه المصادر في ذهاب ربيعة إلى أرض الروم 

:  ذهاب ربيعة إلى أرض الروم ، وقد جاء سالفاً فـي خبـري               على تجمع المصادر    إذاً        

أي أنه لم يعد إلـى      . األغاني ، وجمهرة أنساب العرب أن ربيعة مات نصرانياًَ في أرض الروم             

  ]الطويل : [ يالً على مكان قولها ، يقوُل ربيعةأرض العرب ، بل إن األبيات تحمل في طياتها دل

ـ  كرتَبِ الْ صـ  ة م ـ  ن اْشَعء ـ ظُ  ْ الَ و رِه
 

ــحلَ  ــتُقْ ــرضِرَأ بِ ــ غَمِو ال يرــفَ م  رٍكِّ
  

                                                 
          . 159جمهرة أنساب العرب ابن حزم ، :  ينظر )1(

 ، ابـن حـزم ،       15/17 األغاني،   ، األصفهاني  1/74طبقات فحول الشعراء    سالم الجمحي ،    ابن  :  ينظر )2(

  . 159جمرة أنساب العرب 

 .  15/17 األغاني:  ينظر )3(

 ، فعمر هو من     بر من األحداث الكثيرة التي جرت حول موقف عمر من شرب الخمر           يأتي تضعيف هذا الخ    )4(

 رغم  ، وهو الذي حد قدامة بن مظعون       19/5 األغاني ،   األصفهاني:   ينظر  . الثقفي مراراً عديدة   حد أبا محجن  

بل إن عمـر قـد      .  1/214الشعر والشعراء    ،   ابن قتيبة :  ينظر.  ذلك بالشهادة عليه  أنه عامله على البحرين و    

، وأورد العسكري أيضاً أن عمر هو أول         157 األوائل ،   العسكري:  ، ينظر  حرم الخمر على نفسه قبل التحريم     

  .     111 األوائل : ينظر.   وأبو بكر أربعين فقط )  (، في حين حد النبي من ضرب في الخمرة ثمانين جلدة

 .  205رسالة الغفران :  ينظر )5(
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رِمــخَالْ ن مــفَالْ الــس اُهللامر حــاْمــفَ
 

ــ  ــرتْتَ ْ الَفَ ــينوكُ م ــن ص بحٍو مــاْد م ة
  

ــ ــينِِّإفَ ــيلَّ خَد قَ ــ َألهتُ ــ بيبِ )1 (رِكْ

 

ـ  نِإفَ  ي ـ  إِ ك الْسمـ  ي ه ـ  الْ و قُّح ـ الْ و هدى 
  

:א−5

 يرغـب   خذأثم    ، )2( غادر قريشا بعد أن تنصر ولحق بالقيصر        أن عثمان  إلىتشير المصادر      

ـ ، غير أن القر     وملكها هو عثمان    الروم  مكة مملكة تحت نفوذ     لتصبح ؛ القيصر في قريش    ينيش

ـ تطاع القرشيون بو  س، وا  " كلَّمتُ ال )3(يشا لقاح  قر إن...  : رفضوا ذلك قائلين   طة الغـساسنة   اس

 عنـد   إقامتـه  أن عثمان وهو في أرض الروم أثناء         ويروى.  )4( أمر عثمان عند القيصر    إفساد

      ]الطويل [     :  البقية القليلة فيروى منها قولهماأ،  القيصر قد نظم أشعارا كثيرة هلك معظمها

ـ والْبِ  ِلـي  مِوقَالْ سوفُ نُ تْسحَأ 5(سِوِاْس(

 

ــلَفَ  اْم نَدــو ــ اْنَ من مدــي ــقَ ةنَ يرٍص 
  

 شـعر عثمـان بـن        المصادر لم تذكر سوى هذه المقطوعة من       أنومن الجدير ذكره             

ت صـورة    التضح  ؛  كامال إلينار عثمان لو وصل      شع أن، وال شك     الحويرث في أرض الروم   

  .  في مكةإنشاءها التي أراد تلك المملكة الرومية

                                                 
    .205رسالة الغفران   :ينظر )1(

 ، ابـن    155 – 154 المنمق في أخبار قـريش     ،   ابن حبيب  ،   1/142 السيرة النبوية  ،   ابن هشام  : ينظر )2(

  .1/69  المزيديةالمناقب،  البقاء هبة اهللا أبو ، الحلي ، 38/336 تاريخ مدينة دمشقعساكر ، 

 المحيط في باد ،    الصاحب بن ع    ، ) لقح ( ، مادة  العين،   ديالفراهي:  ينظر .  قط اوكُلَْمهم الذين لم ي   :  لقاح )3(

 اللذين ال  :  اللقاح – في المعنى نفسه   - وقيل.  ) لقح ( مادة ،  العرب لسان  ، ابن منظور ،  ) لقح  (  ، مادة    اللغة

 ،ه   ، ابـن سـيد     ) لقح ( مادة ، الصحاح ، الجوهري :  ينظر  .لم يصبهم في الجاهلية سباء     أو ، نون للملوك ييد

 ) .لقح (  ، مادة  العربلسانابن منظور ، ، ) ح لق ( ، مادة والمحيط األعظم المحكم

   تـاريخ مدينـة دمـشق     ابـن عـساكر ،        ،159 – 154،   المنمق في أخبار قريش    ،   ابن حبيب  : ينظر )4(

  .71 – 1/70 المناقب المزيدية،  البقاء هبة اهللا ، أبو الحلي ، 38/333

 . 38/337 تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ،  156  في أخبار قريشالمنمق : ينظر )5(
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6−:

         شارك عمرو بن قميئة امرأ القيس في رحلته إلى القيصر ، ومات في الطريق ، غيـر                 

وبهذا يلتفُّ الغموض حـول شـعر       . أن الكتب لم تحدد المكان الجغرافي الذي مات فيه عمرو           

 أرض الروم قبل مماته ؟ وإن كان قد بلغهـا           عمرو الذي نظمه أثناء الرحلة ، إذ هل بلغ عمرو         

  فما الدليل على ذلك حتى نستوثق المكان الذي نظم فيه شعره أثناء الرحلة ؟ 

لة من اإلشارات التي تلمح إلى بلـوغ عمـرو   ملت كتب المصادر التراثية على جم              اشت

جاء في شـعر امـرئ القـيس        ومن هذه اإلشارات ما     . أرض الروم ، وسيره فيها زمناً طويالً        

  ] الطويل           [  :          ، حيث يقول المنظوم في أرض الروم من ذكرٍ لعمرو بن قميئة

ـ  اْ وم ورٍ عم ىًء علَ اْبكَ ـ  اْ كَ َأص نر1 (اْب(

 

 َأرــى مع ورٍ ُأممــ د هاْعــد ــدر قَ اْ تَح 
  

كْ          وذال غمو     ر هشت  قد أج  ن امرؤ القيس أن أم عمرو     ض فيه ، إذ ظ     عمرو هنا صريح

 تكون أمه قد    هي أن كان آنذاك شيخاً كبيراً ومن البد      ، علماً أن عمراً      عيناها بالبكاء لفراقها ابنها   

 القيس لها فيبدو على سبيل المداعبة والمواساة ، وقد وقفـت المـصادر              ماتت ، أما ذكر امرئ    

  ]    الطويل  [   : وهما قوله رو دون أن يسميهار فيهما إلى عمالتراثية عند بيتين المرئ القيس أش

َأيَأنَّـــو قَـــ الْاْقَـــنـــاْحنِ بِقَيراْص
 

 نَــهوب در الــدى رَأاْ لَمــيحبِاْ صــىبكَــ 
  

ــ لْاْنُحــوُِل م ــاً َأوكَ نَم ــو تَ فَنُع2 (اْذَر(

 

ــ  ــه الَفَقُلْ ــ ْ تُ لَ تَبيع ــ كِإنَّم ــك  اْنُ
  

  تَ أثناءبثَو . )3( أن المقصود بصاحبه هو عمرو بن قميئة- حسب علمي -أجمعت المصادر    

                                                 
    .69 محمد أبي الفضل إبراهيم: ، تحقيق  الديوان )1(

   .66 – 65 نفسه )2(

 ،  1/119 الـشعر والـشعراء    ، ابـن قتيبـة ،        1/160 طبقات فحول الشعراء  ابن سالم الجمحي ،     :  ينظر   )3(

  معجم الـشعراء  المرزباني ،     ،   254 المؤتلف والمختلف ، اآلمدي ،     18/104 األغانياألصفهاني ،    ، 1/364
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 ذكر امرؤ القيس    ، وقد   أن هذه القصيدة قد قيلت فعالً في أرض العجم          توثيق شعر امرئ القيس   

  ] الطويل [             :القيصر   خمس عشرة ليلة بعد مدافعحيث سار ومن معه ذلك صراحة

والْ اْر ءساْح  ـنم ء  ـدـ  اْ م عِ قَيفر1 (اْص(

 

ــاِْإذَ  نَح ــر س ــاْنَن ــشْ خَم ع سةَ لَيــةًر  لَ
  

 أشار إلى أن بكاء عمرو      - اللذين ذكر فيهما صاحبه عمراً       -وامرؤ القيس في بيتيه السابقين         

  . ا رغم طول المسافة  مبتغاهمبركان بعد أن تجاوزا دروب الروم باتجاه القسطنطينية ، وقَ

ي أثناء عرضه للرحلة حيث     دم دخل أرض الروم ما ذكره اآل      أن عمراً على  ومما يدلل أيضاً        

وقـد  .  )2("عمرو الـضائع    : دخل بالد الروم مع امرئ القيس ، فهلك فقيل له           : " ل ما نصه    قا

 بعـد   -ن السابقين    في البيتي  - أيضاً أن امرأ القيس قد وصف بكاء صاحبه عمرو           يذكر الحمير 

س ، وسـار فيهـا مـدة        القي  دخل عمرو بالد الروم مع امرئ      إذاً.  )3 (أن أوغال في بالد الروم    

  . حتى شارف على الوصول إلى القيصر ، غير أن الموت حال دون حدوث ذلك طويلة

  ]السريع : [  المنظوم في أرض العجم ، فمنه قوله حينما وقع في أرض الروم   أما شعر عمرو

ــــَأرضِ الَّتتُنْي َأع ــــرــــالْكهاْم
 

 ــد ــَألَتْقَ س نــي ــ بِنْ مــنِ الــتُ ع ـرٍو ع 
  

ــ ــو الْ- ه درِللَّ يم - ــن ــم هاْ الم
 

 برتْتَعســـا ادميتاْ ســـ رَأتْاْلَمـــ 
  

ــاْوَأخْ ــي فاْلَهـ ــاْم وَأعاْهـ )4 (اْمهـ

 

ــذَكَّرتْ  ــ َأرتَـ ــاً ضـ ــلُ َأهاْبِهـ  اْهـ
  

                                                                                                                                               
معاهـد   العباسـي ،  ، 31الـروض المعطـار    ،   يالحميـر   ، 46/308 تاريخ مدينة دمشق  ابن عساكر ،    ،   4

  .     8/545خزانة األدب ،   البغدادي ،1/12التنصيص 

   .69 محمد أبي الفضل إبراهيم: ، تحقيق  الديوان )1(

 .  254مؤتلف والمختلف ال )2(

وقد تحدث البغدادي عن دخول عمرو في أرض الروم مثبتـاً ذلـك بـشعر                . 31الروض المعطار   :  ينظر   )3(

 . 8/548 ، 4/407خزانة األدب :  ينظر . عمرو نفسه

  .  181،  19 الديوان : ينظر )4(
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 حتـى   رموتذكر المصادر أن عمراً ع     . )1(          وألفاظ الحنين بادية بجالء في هذه األبيات      

  ]   الطويل      [      : وقد ذكر ذلك في شعره ، فقال لما بلغها - ولم يعش بعدها -بلغ التسعين 

ــ ــخَلَع اْتُ بِهوــ ي ــذَم اْاً عــر اْ ِلجمي
 

ــَأنِّ  ــديكَ ــ  وقَ اْجزوــس تُ تعــةً ي جح ن
  

ــ ــء ثَالْوَأنُ ــثَ عــاً ب يق نهاْدم2(ي(

 

ــ  ــرعلَ ــحتَياْى ال ــرةً وعلَ ى الْنِ مــص اْع 
  

          وقد وقف محقق ديوان عمرو عند هذه القصيدة ذاكراً أن عمراً قالها في رحلتـه بعـد                 

أيضاً أن امرأ القيس قد أشار على عمرو أن يتصيد معـه أثنـاء               ويروى.  )3(المقطوعة السابقة 

  ]الطويل :                                                     [ الرحلة ، فأجابه عمرو قائالً 

ــ ــ كَبِيوَأنِّ ذُي رــ و ياْعــب )4(ٍل محنَّ

 

 ـــشَـــكَوـــتُ ِإلَيَأنَّن هذُي الْوج لَـــة 
  

نه ال يقوى على المغامرة والصيد ،       أ ، و  جاوز التسعين أن عمراً قد    على  ا يدل حقاً         وهذ     

  .لذلك لم يكمل طريقه إلى القيصر ، حيث مات مخلفاً امرأ القيس وحده 

:א−7

 . )5(يرهم ويحاورهم ، حيث كان يستز    ة على قياصرة الروم   دس بن ساعدة كثير الوفا    كان ق       

، فأخذ القيـصر يحـاوره عـن بلـوى الزمـان        أحد القياصرةكر المصادر أن قسا قد زار وتذ

                                                 
   ووقعت في بالد الروم نـدمت علـى         أنها لما فارقت بالد قومها     جاء في المصادر أن سبب بكاء ابنة عمرو        )1(

  معجـم البلـدان   الحمـوي ،    :  ينظر    .ذلك ، وإنما أراد عمرو بهذه األبيات نفسه ال ابنته ، فكنى عن نفسه بها              

  . 407 - 4/406خزانة األدب   البغدادي ، ،169 - 3/168

 ،    311 - 46/310 تـاريخ مدينـة دمـشق     ،   ، ابـن عـساكر     18/104 األغـاني األصفهاني ،    : ينظر )2(

 .  3 معجم الشعراءالمرزباني ، 

 .  47 - 39،  18  ، مقدمة المحققالديوان:  ينظر )3(

 .  18/104 األغاني ، ، األصفهاني 106 -  100 الديوان : ينظر )4(

 . 9/198 البصائر والذخائر،  التوحيدي ، 2/37  األمالي، القالي : ينظر )5(
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 اإلنسانن  ، وإ  ن الخيانة أشد بلوى الزمان    إ -  بأسلوب فلسفي  - ، فأجابه قس محاورا    وتصرفاته

  ]المنسرح [          : محاورته أنشأ يقول إتمام، وبعد  صورة من صور الحيوان يفضله بالعقل

ــ حم ــم ــبِ ثُ ــن حلَ م حرِيــص ضتُ ال
 

  هــطُر ــاْن َأشْـ ــتُ الزمـ ــد حلَبـ  لَقَـ
 

ــربِ  الْع ــن م ــي ِإنَّن ــى ــوِل الْفَتَ )1(قَ

 

 ـــيف ـــاِْليعالْمَل والْفَـــض َأر فَلَـــم 
 

فلسفية في سـياق     اً، فهو يعرض أفكار     نظمها تقوية لرأيه    قسا أنويتضح من خالل األبيات        

قناعية يختم مـن  ، حيث يتخذ من المقطوعة وسيلة إ ها في مقطوعته الشعرية   د ثم يبثُّ  نظري مجر 

 غير  -  القيصر – إنسان إلى ة، كما ويبدو من سهولة األبيات أنها موجه        خاللها فكرته المنشودة  

ملقـسا ثم يسأل القيصر  . ، أو ربما تكون موجهة للترجمان لتسهل عليه ألفاظها          باللغة العربية  م  

   ]الكامل                    [                         : به قس قائالفيها فيجي عن النجوم والنظر

ــو الْطــب ــي ْ ء الَي شَ ــُلاْنَ ُلالْ ض
 

 ــع ــ النُّملْ جمِوــ ع ــعى الْلَ ــ وِلوقُ ُلاْب 
  

ــ مند ــو نــ اَأله ــكالْفْ ــسي لَ )2(ُلاْ ينَ

 

ــ  اْذَاْمــالْ ط بكــ ع ــملْ ــلء ُأغْي شَ  تْقَ
  

            ومثل هذه المحاورات تكشف عـن       . )3( زجر الطير وغيرها   في قسا   ثم حاور القيصر

ـ     ، والعلوم الفلكية وغيرها   ، اهتمام القياصرة بالعلوم الفلسفية    ه القـضايا   ذوالقيصر هنا يطرح ه

عـدها ،   المحاورة وقو تضح معرفة العرب با   ، وهنا ت   حد أشهر حكماء العرب في الجاهلية     أعلى  

، ومما يثبـت حـدوث مثـل هـذه            بالفلك  معرفتهم بعلوم شتى وخصوصا ما يتعلق      إلى إضافة

 إضـافة ،    بفلسفة أرسطو وغيـره    تْفَرِ الروم هم ورثة الحضارة اليونانية التي ع       أنالمحاورات  

  . رة الرومص، وكثير الوفادة على قيا  أن قسا هو حكيم العربإلى

                                                 
  . 9/198 البصائر والذخائر،  التوحيدي ، 243 لمساوئالمحاسن وا ، البيهقي : ينظر )1(

   .244 المحاسن والمساوىء : ينظر )2(

 . والصفحة نفسها، نفسه  : ينظر )3(
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א א−א :א

:א−א

، وتارة   )1(نه خويلد بن مطحل   ، فتارة تذكر أ    اختلفت المصادر فيما بينها حول هذا الشاعر            

 – خويلد –  واألب – معقل – أي أن الخالف دار حول االبن      )2(أخرى تذكر أنه معقل بن خويلد     

"  اخويلـد  " كان اسمها    إنفي أرض الحبشة بغض النظر      يهمنا هنا هو شعر هذه الشخصية        وما

الشخصيتين ذاكرا   أورد   ألن ابن قتيبة   " خويلد " إلىل  يميالمرجح   الرأي   أنرغم  ،  "  عقالم " أو

  .  لألصمعيإياها ، وهذا الرأي ذكره السكري ناسب  أرض الحبشةإلى هو الذي وفد اً خويلدأن

 ملك الحبشة   - وم أرض الحبشة ذاكرا أن أبا يكس      إلىر  ي قصة ذهاب الشاع   ركيفصل الس        

 إلـى ، ثم عاد      قبائل العرب يأخذ منها رهنا     إلى عندما فرت الحبشة من مكة عمد        - برهة أ بعد

   ]الطويل[ :، فقال وهو عند ملك الحبشة  منهم وافتدى أسرى العرب ، فخرج إليهم خويلدالحبشة

  ــد ــة مرثَ ــي خزاْنَ ف ــاْح ــاْم النِّكَ ُأس
 

 ْ  من حـواِْل الـدهرِ َأصـبحتُ جاِْلـساً          الََأ 
  

 ــد ــر َأفْنُ غَي هِمــي ف اْدــر ــُل الْج )3(وَأكْ

 

   مهاْءــس ن نــو ــشَرٍ الَْ  يخْتُنُ عم ــى  ِإلَ
  

   ]المتقارب [                                           : وقال أيضا يذكر هذه الحادثة          

ــشُع ــَأنَّهم حبِــ ــباْث كَــ صــ
 

ــ  ــرملَكْـ ــاْهاْتُ سـ ــبى ِإلَـ  اْحه صـ
  

ــ ــثْـ بِ مملَهري الر ــب اْهــب 1(ه(

 

ــ  ــدووسـ ــداْ جِعـ ــ الرظُالْ غـ  اْقَـ
  

                                                 
 . 1/393 ، 1/389 شرح أشعار هذيل،  السكري ، 653 /2 الشعر والشعراء،  ابن قتيبة:  ينظر )1(

 ، ابن   ) جعد ( ، مادة  لسان العرب  ابن منظور ،   ،   1/393 ، 1/389 شرح أشعار هذيل  ،   السكري : ينظر )2(

  .) طحل ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي ، ) جعد ( مادة ، المحكم والمحيط األعظم سيده ،

   . 1/393 شرح أشعار هذيل:  ينظر )3(
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استطاع هـذا الـسيد     ، حيث     صورة الفخر  -  خصوصا األخيرة  -  في األبيات  بدىتت          

 في فكاكه األسرى     يفاوض األحباش في شأن أسرى العرب محققا بذلك انتصارا تمثل          المطاع أن 

 االفتخـار   إلـى ، ويبدو أن نشوة الفخر قد ألحت على الشاعر فدفعته            من األحباش السود الغالظ   

   . أرض العربإلىوهو في أرض الحبشة عند النجاشي قبل أن يغادرها 

:אא−2

 خالد بـن     أخي - رة بن الوليد   ، بصحبة عما    العاص  على ذهاب عمرو بن    تجمع المصادر       

وقـد فـصلت المـصادر       . )2( المهاجرين عند النجاشي    إلى أرض الحبشة إلفساد أمر     -وليد  ال

 - عمرو امرأته     وكان مع  - أن عمارة كان ذا محادثة للنساء ، فلما ركبا السفينة            رحلتهما ذاكرةً 

 وبينمـا   ، ، ثم أخذ عمارة بعد نشوته يراود امرأة عمرو فقابلته بالتمنع             )3(امأصابا من خمرٍ معه   

أضغنها في نفسه ومـضيا     عمرو يسبح حتى نجا و    ية السفينة دفعه عمارة ، فأخذ       عمرو يبول ناح  

ـ           . النجاشي  إلى   حتى وصال  أوقع بـه   وتروي المصادر أن عمارة قد دب المـرأة النجاشـي ف

الحبـشة ،    ، واإلجماع هنا يكمن في ذهابهمـا إلـى أرض            )1( في قصة يطول شرحها    )4(عمرو

  .ومكوثهما عند النجاشي 

                                                                                                                                               
القصة موردة شيئا من شـعر       وقد ذكرت بعض المصادر السابقة جوانب جزئية من           .393 – 1/389 نفسه   )1(

،   ابن منظـور    ، 2/635 الشعر والشعراء ،   ابن قتيبة :   ينظر  .هذلي دون أن تربط بين الشعر والقصة      يلد ال خو

المصادر ع مْجفي حين تُ.  ) جعد (، مادة  المحكم والمحيط واألعظـم   ، ابن سيده ،) جعد ( ، مادة   العرب لسان

  . ي شأن افتداء األسرىمعقل إلى ملك الحبشة ف أو ابنه خويلدالسابقة كلها على وفادة 

التـذكرة   : ينظـر .  الف ابن حمدون رأي الجمهور ذاكراً أن خروجهما إلى الحبشة كان بهدف التجـارة              خ )2(

 .    8/317 الحمدونية

 .   234أخبار النساء : ينظر . ما للخمرة  عند شربهفق ذكر ابن الجوزي القصة كاملة ولكنَّه لم ي)3(

 رسـالة : ينظـر   .  به    حتى يشي   ؛ لنجاشياهو من شجع عمارة على مصادقة امرأة        ذكر المعري أن عمراً      )4(

  .  310 الصاهل والشاحج



 149

لذلك أمـر بالـسواحر فـسحرن       . )2(      وتروي المصادر أن النجاشي كان ال يقتل القرشيين       

ـ                 ة عمـر بـن     عمارة ، فخرج هارباً يهيم مع الوحش ، ولم يزل في أرض الحبشة حتـى خالف

وبهذا العرض يكون عمـارة قـد        . )3(الخطاب ، حيث مات هناك وهو يرتاد الماء مع الوحوش         

أقام في أرض الحبشة ولم يخرج منها إلى أن مات ، أي أن كل شعر نظمه بعد هـذه الحادثـة                     

 التي قالتها في    –ومن ذلك قوله معارضاً قصيدة خولة بنت ثابت         . يكون قد قاله في بالد الحبشة       

 ] مجزوء الوافر  [                                                      :  -عمارة لما سحر 

ــو ــعدصــ ــ كمكُب حــ يدبــ
 

 ىــاْه ــتَنَــ ــ ومكُي فــ  يدجــ
  

ــ ــ الْتاْذَبِـ ــِلاْخَـ ــي الْ فـ )4(دخَـ

 

 اًنَــــز حرعس مــــيبِــــلْقَفَ 
  

هو في الحبشة ، فقال يعارضها بمقطوعته السابقة متفقاً             إذاً وصلت غزلية خولة إلى عمارة و      

وما يريب في هذا الخبر أن عناصر المعارضة لم         . معها في الموضوع والقافية وحركة الروي       

تكتمل ، فمقطوعة خولة جاءت على البحر الرمل ، وجاءت معارضة عمارة على مجزوء الوافر               

قول عمارة على سبيل الغزل ال الرد على شعرها         ، وهذا بدوره يضعف الرواية ويقوي إمكانية        

  . على سبيل المعارضة

:א−3

وأوقع  ثم تحين الفرصة      توثيق حادثة عمارة مع عمرو أن عمراً أضغن البغضاء لعمارة          فيجاء   

  . وبهذا يكون عمرو قد ذهب إلى الحبشة برفقة عمارة وأقام فيها زمناً . )1(به عند النجاشي

                                                                                                                                               
نـسب قـريش    ، مصعب الزبيدي ، 9/45 األغاني ، األصفهاني ، 1/94عيون األخبار  ،   ابن قتيبة :  ينظر )1(

    .كر  إضافة إلى المصادر سابقة الذ. 1/90النجوم الزاهرة ،  ، ابن تغري بردي 322
 .  8/317التذكرة الحمدونية  ، ابن حمدون ، 9/45 األغاني األصفهاني ،:  ينظر )2(
 ، حمـدون  ، ابن 310 رسالة الصاهل والشّاحج المعري ،  ، أبو العالء   9/44 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )3(

 .  235أخبار النساء  ، ابن الجوزي ، 8/317التذكرة الحمدونية 
  ] الرمل     [       :      أما معارضة خولة فكان مطلعها   .9/45 ، 3/27 األغانيصفهاني ، األ:  ينظر )4(

  ــد ــم تَكَـ ــي ولَـ ــنَم عينـ ــم تَـ لَـ
 

    يدـــهس يننَـــاْب ـــيليـــاْ خَلي 
  
  . 9/45،  3/27 نفسه : ينظر
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       أما إيقاع عمرو بعمارة فكان له صدى شعري يؤرخ لهذه الحادثة ، حيث ذكر عمـرو                   

  ] الطّويل :               [ بن العاص هذه القصة في قصيدة نظمها في أرض الحبشة يقول فيها 

ـ  ن أَ كلثْمِل ي دـ  ع ى ابـ  ن ـ  مٍّ ع ـ نَ اب ه لَ اْم
 

 ةميشــ ر شَــن مــن َأراْمــ عملَّــعتَ 
  

ــفَ ــتَسلَ ــال عٍاْر بِ نِبــ ع مكم حــر اْم
 

 ِإوــ كُن ــاْ ذَتَنْ ب ردــ َأنِي حوــى م رالَج ً 
  

لَوم ـ  ي ـ لْ قَ هنْ ـ وِاْاً غَ ب ي ـ اً ح ثُي ي ـ م 2(اْم(

 

ــا الْذَِإ  مرــء ــ يم لَ ــاْع طَكرتْ ماً يــح به 
  

ها حول مكان نظمه هذه القصيدة ، فبينما يذكر ابن الجوزي                   وقد تباينت المصادر فيما بين    

:  ، نجد ابن تغري بردي يقول عن القصيدة ما نصه            )3(أن عمراً قالها لعمارة على ظهر السفينة      

 ، ويؤيد هذا الخبـر قـول مـصعب          )4("وله يخاطب عمارة بن الوليد بن شعبة عند النجاشي          " 

أما المعري فكان تعليقه على األبيات بعد حديثـه         . )5("ص  وله يقول عمرو بن العا    : " الزبيري  

عيون األخبار ، واألغاني ضـمناً أن       :  ، في حين يفهم من خبري        )6(عن عودة عمرو إلى مكة    

القصيدة قد نظمت في أرض الحبشة ، وعالوة على ذلك فإن رأي ابن الجوزي يكتنفه الغموض                

ويضعف هذا الرأي النفراده عن رأي الجمهـور ،         حول مكان السفينة حينما وقعت الحادثة ، بل         

كما أننا لم نعثر على رأي ينفي وقوع الحادثة أو يشكك في شعرها ، أو يجزم بأن الشعر قد قيل                    

  . أرض الحبشة  في غير ما ذُكر سالفاً ، مما يقود ذلك إلى التّسليم بأن القصيدة قد نظمت في

                                                                                                                                               
 قـريش  نسب،   ي ، مصعب الزبير   9/45 األغاني ،   ، األصفهاني  1/94 عيون األخبار ، ابن قتيبة    : ينظر )1(

، ابـن   310 – 209 رسالة الـصاهل والـشاحج   ، ، المعري 8/317 التذكرة الحمدونية،  ، ابن حمدون  322

 .  1/90النجوم الزاهرة  ، ، ابن تغري بردي 235 – 234 أخبار النساء ، الجوزي
 قـريش  نسب،   ير، مصعب الزبي   9/45 األغاني ،   ، األصفهاني  1/94 عيون األخبار  ،   ابن قتيبة :  ينظر )2(

     .1/90النجوم الزاهرة  ، ، ابن تغري بردي 322

 .  235 – 234 أخبار النساء : ينظر )3(

 .  1/90النجوم الزاهرة  )4(

  .  322 نسب قريش )5(

 .  310 – 309 رسالة الصاهل والشّاحج : ينظر )6(
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ٍل وغيرها ، وعندما         نظم شعراء الجاهلية في معظم األغراض الشِّعرية من فخرٍ ومدحٍ وغز          

 استلهم شعراُؤه موضوعات الجاهلية في الحقب اإلسالمية المتعاقبة ، حيثُ أضحت            ظهر اإلسالم 

فـي ظـلِّ تـشابك      و. المختلفة   نموضوعات الجاهلية أنموذجاً يحتذى به في األعصر واألزما       

 أرى أن ُأبـرِز      ، د لعـددها  مع عدم وجود مقيـاسٍ محـد      ، و  )1( تداخلها و  الشعرية األغراض

، وأن أجمـع     ئيسة الّتي طرقها شعراء الجاهلية في أرض العجم كُال علـى حـدة            راألغراض ال 

  .حسب األهمية في الشّيوع  عنوانٍ واحد األغراض الثّانوية إضافةً إلى المعاني الجزئية تحت

، فإن تلك الطّائفة مـن       وفيما يخص حركة الشِّعر الجاهلي المهجري في أرض العجم                  

، ومقـاييس الجـودة       من حيثُ الكم الـشّعري      الجاهلية  شعراء ثُِّل طبقات مالشّعراء المهجريين تُ  

 يعد جزءاً ال يتجـزُأ مـن شـعر          لي المهجري أي أن الشِّعر الجاه   .  ، وما شاكل ذلك    والضعف

 الشّعر المنظوم في بـالد      – إلى حد التّطابق     – ه، لذلك كان من البدهي أن يتشاب       الحقبة الجاهلية 

فقد طرق الشّعراء الجاهليون    .  العجم مع نظيرِه في بالد العرب رغم خصوصية األمكنة وأثرِها         

أضافوا أغراضاً جديـدة    ، و  األغراض الشّعرية المعروفة قبل اإلسالم    في غربتهم األعجمية جلَّ     

  .  مبتكرة تبعاً لظروفهم الطّارئة حيث كانوا آنذاك

                                                 
 تتداخُل موضوعات الشِّعر الجاهلي فيما بينها وذلك لتشابه معانيه وتطابقها في بعض األحيان ، فالفروسـية                 )1(

: ينظـر  . الهجـاء ، والرثـاء أيـضاً     تدخل في الفخر والحماسة ، و– كما يرى نوري حمودي القيسي  –مثالً  

أما الكرم فيرى إصالح مصيلحي عبد اهللا أنَّه يـدخل فـي             . 265 ،   255 ،   243 الفروسية في الشِّعر الجاهلي   

    ، 53 ،   48 "رؤيـة جديـدة     " شعر الكرم الجـاهلي     : ينظر  . والرثاء وغيرها    المديح والهجاء والفخر والغزل   

داخل في معاني الشِّعر ينعكس عنه خلطٌ وتشابك في األغـراض الـشِّعرية ، حيـثُ                وهذا التّ  . 61 ،   60 ،   56

تتقارب الحماسة من التّهديد والوعيد ، والتّهديد يتداخل في الهجاء ، أما الرثاء فيقوم على هجاء لألعداء ، وفخرٍ                   

    هة الشّاعر وقبيلتذلك من تهديد ووعيد        إضافةً إلى حماسة الفرسان وتحريضهم لألخذ ب      ، بشخصي الثّار وما يتبع .

إن األغراض الشِّعرية متشابكة فيما بينها ، وعليها تقوم القـصيدة الواحـدة ، أمـا تـداخُل                  : وهنا يمكن القول    

                   غرضاً رئيساً يجمـع للقصيدة قها بين هذا المضمون أو ذاك ؛ ألناألغراض فهذا ال يعني تشتّت القصيدة وتمز

تها ، وهذا ما سيالحظ في القصيدة الجاهلية الّتي نظمت في أرض العجم ، لذلك ستتم دراسة األغراض                  بين لوحا 

 .كُال على حدة ليس بغرض تفكيك القصيدة ، وإنّما ليتسنّى إبراز المعاني المطروقة في القصيدة الواحدة 
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א :א−א

، وقد ناَل    )1( في الشِّعر الجاهلي عامة    يعد الغزُل من أكثر األغراض الشِّعرية انتشاراً                

ذلك في مجمـل الكـم الـشِّعري علـى          ، و   المهجري  الجاهلي ألكبر من الشّعر  الغزُل النّصيب ا  

عدد الشّعراء المغتربين الّذين طرقوا هـذا       و،    عدد األبيات في القصائد والمقطوعات     : صعيدي

ولعلَّ مرد ذلك يعود إلى رغبة أولئك الشّعراء في تذكُّرِ تلك العالقـات االجتماعيـة               .  الغرض

، وقد يتأتّى الغزُل تبعـاً       ، في ظلِّ غربة ال يعرفون نهايتها       ي ربطتهم بالموطن األم   الحميمة الّت 

 مـازج ، وفي الوقت ذاته قد ي      ، واصفاً عالقته الجديدة الطّارئة      حيثُ كان   الشَّاعر لعالقات يقيمها 

ةيل، والقديمة األص الجديدة الطّارئة:  ين بين التّجربتالشَّاعر .  

          ة للغزل الجاهلي فيقوُل عنها هاشم صالح منّاع         أممةُ العامالغزَل    : " ا الس وحين نعرض

، فلم   ، وجمال جسدها   يتحدثُ عن مفاتن المرأة   ،   ، نجد أن أغلبه كان حسياً      في العصر الجاهلي  

ت البيئة المحيطة   ، وشبهوه بما أحاطهم اُهللا به من معطيا        يتركوا عضواً من أعضائها إالّ ذكروه     

والـشّعر    .)2( " ...هـا   ، وفم  يها، وخـد   ، وعينيها  ها، وجبينَ   المحبوبة رع، فقد وصفوا شَ    بهم

  ، وخـصوصاً عنـد امـرئ        الجاهلي في أرض العجم جمع في طياته عدداً من هذه األوصاف          

  . عبلةل عنترة ب كغز العذريةال إلى، في حين سيالحظُ أن بعضه م القيس

 وخـصوصاً فـي أرض      ، )3(أما امرؤ القيس فيعد أكثر شعراء الجاهلية طرقاً للغزل                  

،  الروم ومقطوعاته الّتي نظمها في بالد    ، فقد عمد امرؤ القيس إلى الغزل في جلِّ قصائده            العجم

                                                 
)1(           في مجملـه ومنحـاه             يرجع بو جمعة بو بعيو سبب غزارة الغزل وشيوعه إلى ذاتي ، هتة هذا الغرض وفردي

    . 34 – 33 "رؤية نقدية معاصرة " جدلية القيم في الشِّعر الجاهلي : ينظر . العام 

  .212  األدب الجاهلي)2(

ألبيات إن امرأ القيس شاعر المرأة بال منازع ، تغزَل بها في معظمِ قصائده وفي ا              : "  يقوُل عنه يحيى شامي      )3(

المفردة ، وقد غلب على غزِله المجون ، وشاع الفحشُ في ألفاظه ، وتحدث عن المرأة حديثاً مكـشوفاً سـاخراً                     
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.  كان موضوعها المنشود   القصيدة أو تلك مهما       جزءاً أساسياً من هذه    – عنده   –حتّى بدا الغزُل    

الطّويل[                                                                       : ومن ذلك قولُه[  

ــتْ ــلَيوحلَّ س مــى ــو بطْ ــر فَعرن قَ اْع
 

 ــماْسشَــو ــ لَــكعقٌ بمَأقْــاْ كَــاْد نراْص 
  

 ــس ــاوِرةٌ غَ ــين والْاْمج حعــ ي ماْر
 

ــةٌ باْكنَ  يــتْاْن ــنَ فو ــص ــدي ال هداْرِ و 
  

لَدى ـ  اْ ج ـ  جِ مـن  الْنبِ اَألفْ اْمـر بِ تَي  جنْ
 

 يظُبِع ــي ــنَ ــ علَم ــي الح ــاْن  او تَحملُ
  

ـــدِئقَاْح دمٍوَأو ـــفس نَيـــرقَي1(اْاً م(

 

 هــشَب ــ همتُفَ ــف ــشُاْي اآلِل لَم تَكَم او 
  

 بعد مغادرتـه الـشّام متَّجهـاً صـوب          – كما مر سالفاً     –فالشّاعر نظم هذه القصيدة               

  وحرقَـةً  ، ويبدو أن الشّاعر عندما دب في أرض الروم هاجـت عواطفُـه شـوقاً               القسطنطينية

  هـة      ، حيثُ تسامى شوقُ    "عرعر"الّتي تركها في منطقة     "  سليمى "لمحبوبتإلى تلك الفتاة الكناني ه

ن بلوغهـا    ع اأعماقه قد قَصر   ، والود الكامن في    غير أن هذا الشّوقَ الثّائر    .  في الجزيرة  وهي

 ن المسافةوإليهـا         .  ِلب واقفٌ ينظر وكأنَّه حلةفي وصف الر يشرع صـورةً     وهنـا   ، ثم يرسـم      

ـ     زمني ل ، رغم البعد ال    حيةً نابضة        البعـد الجغرافـي    و ، ان حـدوثها  هذه القصة عن الشّاعر إب

  هبين الشّاعر ومحبوبت   يبثُّ ، إالّ أنَّه           ـهفـي غربت ـة تُالحقُـهروحـاً وثّابـةً حي هفي قصيدت   .        

   ]ويلالطّ [                                                                               :يقول 

 لَّــيحيي قُاْنشَــذْ تَـــواً ورفَقَّـــراْاً م
 

 ــ اْغَرف ــر ــيِئ ك ــو صو نَننٍ وعــة م 
  

اْفَــرك َأذْمــسك مــن الْورتُخَــص بِمفْــ
 

ــورِ  ــنَي س ــح ـاً فيمح ــة ــةي حقَّ رِي 
  

ــ ــاً ولُبدورنْ ــى والْنَ باْكــر اْء المقَتَّ
 

 بــاْو ــ وُألْاًنَ الْوِي ــن ــاً م ــاْذَد هِنْ ياًك 
  

                                                                                                                                               
   شٍ أو حرام ، وال متع       أحياناً ، غير متورعن محظور    فِّعٍ عن فُح والغزل والطَّلل  امرؤ القيس شاعر اللهو   " . ف 

  .امرئ القيس في أرض العجم أيضاً ي أوصاف واألفكار الّتي طرقها يحيى شامي ه . 57

   .373 – 372 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني   )1(
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ــلَي سمــى فََأم سىبــ ح اْلُهــد ــر قَ اْ تَبتَّ
 

 دعــتْبٍ بِــه ايــ حبِنٍ مــنن بِــرهغَلقْــ 
  

سرِقُ بِـالطَّ  اْيالْ ر ـ ف بالْ اْخ ء تَّرـس1(اْم(

 

 رِ خُلَّــةًهِلف الــداْ ســي فــاْن لَهــاْوكَــ 
  

          فس   أمثالها في هوادج الظَّعن     ليمى تركب وهنا تستلفتُ تلك الغواني انتباه       مع الغانيات ،

 أولئك الفتيات النّاعمات الالتـي صـن        ، رغَ لصواحبها ليمى قليالً ليتف   فَيعرِض عن س   ، الشّاعر

 وهـو   –قّة   الح – ملوك حمير     أما طيبهن فهو عطر     ، َأنْفُسهن وقد تجملن بحلى الذّهب والياقوت     

    ، ثم يخـتم هـذه الـصورة الّتـي تبـدت فيهـا               أطيب الطّيب الهندي والعربي على حد سواء      

  ، حيثُ سلبت هذه الغـواني قلبـه واسـتولين           ، وأطيب رائحة   صواحب المحبوبة بأجمل منظر   

رِ ومحبوبته يعود إلـى تغزِلـه بغيرهـا         ، ولعلَّ بتر حبل الوصال بين الشّاع       ، وفُزن بحبه   عليه

  . مجاهرةً

       ، كمـا أن ازدحـام      والشّاعر هنا يعلي من سقف محبوبته ومكانتهـا متَباهيـاً بـذلك                     

  ألفاظ القصيدة بالطيب والحلي وغيرها قد جاء في سـياق إضـفاء مغريـات حـسية ألولئـك                  

       أمـا  .  إنَّه محبـوب عنـد فتيـات جمـيالت أنيقـات          :   يريد القولَ  ، وكأن الشّاعر   المحبوبات

                 إليهـا كُـلُّ مرهـف المبتغاة الّتي يطمـح صورة المحبوبة والحلي فيضفيانِ على النّص مالتّنع  

 وقد تكون هذه الصورة مستوحاةً من خيال الشّاعر بقصد إثارة عواطـف المحبوبـة                ، إحساس

فـشاعر  .  تعدد المحبوبات عنده أمر واقع ومحتوم أينما حلَّتْ بـه الركـاب           أن   رغم   ، وغيرتها

تم غزلَه في هذه القـصيدة      و يخ ا ه ، فه   ذكر تجاربِه المتعددة   حسي كامرئ القيس ال يتوانى عن     

  ] الطّويل                            [                                                         : قائالً

ـ   منْ يفشْء ي شَي  ْ والَ ي اْك ـ   ب اْزرنَـةَ عفْ
 

 ــش ــرينَ ب مقَ الْوــز ــم نِ َأيــص م اْنهب 
  

                                                 
   .377 – 376 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(
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ـ  ر فَـو  من الـذَّ   ـ بِ منْ قَ اِإلتْ ألَ اْه  اْثَّـر
 

ـ  اْصـر اْقَمن الْ   ـ   ف لَـو  رت الطَّ حم بٌلوِ د 
  

)1(اْكُر يـشْ  نَـةُ بسةُ  اْببـس لْا  ْ ب والَ يقَرِ

 

ــه الْ  ــلَ يوــُل ِإن َأم سالَىو  ْ ه ــمٍاُْأم ش 
  

 ، ثـم    ، وفي الوقت ذاته يتشوق إلى ابنـة عفـزر          فهو ال يستطيع العيشَ دون سليمى               

ـ  ه وهذ ، يدعو على نفسه بالويل إن استطاع النّوم بعيداً عن أم هاشم               بنـة   ه مـع البـسباسة     حالُ

 ولعلَّ هذا السرد ألسماء المحبوبات ما كان إالّ تصبيراً للـنّفس الّتـي فارقـت األهـَل                 .  يشكر

       ، فقد ال يتاح للشّاعرِ فـي هـذه الـديار الجديـدة              في ديارٍ أعجمية غريبة    وأضحت،   واألحبة

 رغـم أن     بقـوة   هذه القـصيدة ظـاهر     والغزُل في .  أن يحظى بما حظي به في أرض العرب       

 ها الرالمرتكز األساس     ومع ذلك بدا   ئيس هو الوصف  موضوع الغزُل وكأنَّه      حولَـه الّذي تتمحور 

  . القصيدة

 تزداد وتيرتُها شـيئاً     ، يالحظُ أن النّبرة الغَزِلة     وفي قصيدة أخرى المرئ القيس أيضاً               

  ] الطّويل[                                        : يقول.  إلى نهايتهافشيئاً من أول القصيدة 

ـ عـصرِ الْ  ي الْ ن ف اْ كَ  من  يعمن وهْل يِلاْخَ
 

ــم ْ َأالَ  عــب اْ صــح هــُل الْا الطَّاً َأي ــلَ ِلاْبي 
  

ــقَل ــُل الْي مهــو بِاْمِ مــ ي يــتُ بَِأو ِلاْج
 

ــْل  ــنوهـ ــع ِإالَّ يعمـ ــدي سـ  د مخَلَّـ
  

)2(ِلاْوثَــة َأحــ ثَالْياً فــرن شَــهيثــثَالْ

 

 دهدثُ عهــن َأحــاْ كَــ مــن يعمــنوهــْل 
  

ـ  ومن الجدير ذكره هنا أن هذه                ، وقـد أشـارت    ةٌ القصيدة بأكملها هي قـصيدةٌ غَزِل

  رـ         – سابقاً   –المصاد          ويظهـر الـشّوقُ    .   فـي القـسطنطينية    ا إلـى أن امـرأ القـيس نظمه

، وأصـبحت تلـك      ، حيثُ عفت الديار على ما كان بين الشّاعرِ والمحبوبة          في المطلع والحنين  
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 المحبوبـة  إلـى    ثم يتخلّص .  من العصور الخوالي الّتي انقضت وذهبت منذُ ثالثة أعوام         العالقة

  ] الطويل                                [                                                      : قائال

لَيع ــح ــَألَ ــ اْهــلُّ َأس ــ كُ ِلاْحم هطَّ
 

ــ  يلْاْدــس ــاْ عىمر ِل ياْفــذ ــيتٌ بِ  ٍلاْ خَ
  

ـ  شِ َأو وحمن الْ  يب اًض يـ  بِم ـ  ءاْثَ حِلالَ م
 

 تَحوـلْ  سس بمالَ ى  ْ   اْتَـز  ُل تَـرطَـالَّ  ى  ً  
  

ــوجِ ــداً كَجِي يــر ــيس بِمعْئد ال ــمِ لَ ِلاْطَ
 

 اًك منَـــصبيـــ تُرِ ِإذْىمِلي ســـلْاْلَيـــ 
  

أَ كَبِرالَ تُ و ـ   ْ ن حاللَّ ي نـ س ه َأم ـ و يِلاْثَ
 

ــتْ ْ َأالَ  معزــس ب ةُ الْاْبســو ــي َأنَّن مي 
  

َأمو رع نَعسي ـ    َأن بِه نزـ ا الْ  ي )1(يِلاْخَ

 

 كَذَب لَقَد ـ  أُ ت بِصـ  ي ـ ء عر مـر ى الْ  علَ سه 
  

ـ ، و  ية إلى ذكر المحبوبة مباشرةً    ل يتخلَّص من المقدمة الطّل    فامرؤ القيس            ستغلُّ بيـتَ   ي

 تـصوير   ثم يعمـد إلـى    .  بة الّتي أصبحت مرتعاً للوحوش    السقيا لديار المحبو  بلدعاء  التخلُّصِ ل 

  ة للمحبوبةفات الحسيتناسقٌ   الصها مالغزالن     ، فثغر ها يحاكي جيدوجيد ، .    عي البسباسة أنوتد 

   رِمرِي امرأ القيس قد هجوبينها ينتهي بتكذيبها     في حواراً بينَه           ن إالّ أنَّـهوإن طعن في الس ألنَّه ،

  .  مقياساً لنيل اللذاذة والمتَع العمر ليسألن –أصبى  –يحاكي الشّاب القوي 

ة ، وذلك حينما يصُل إلى نقطة االرتكاز في القـصيد  ةُ عند الشّاعرِرة الغَزِلثم تعلو النّب            

 ] الطويل [          : حيثُ يقول.  )2(صاًل وصفاً عربياً خا فيصفها، ة في ابنة القيصرالمتمثّل

ــسة كََأنَّهـــ  ــطُّ تاْبِآنـ ــم خَـ ِلاْثَـ
 

ــ  ياْوــو ي بر ــد ــومٍ قَ لَه لَيتُ وــة  لَ
  

ــص كَمــاْب يــحِ ز ف تاْ قَنَيــد ــِل ذُي ِلاْب
 

 ــض يالْي ءــر شَاْفجو ــه جِاْهــض  اْعهي ِل
  

ــ لَعوــس ــاْ ِإذَينيبٍ تُنَ قُم ــر تُ سِلاْبي
 

ــومثْ  ــل يب كاْضــء ـ العفْطَرِضِ اْوــة  لَ
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ا ا بِمحباْتَس  ـنـ   م ِلاْهنِ مـس وتَـس    ي ِل
 

 النَّقْــكَح ــاْقَــف مي ِلي الْشــوياْدنِ فَوقَــه 
  

ــتَفَنْا اِإذَ ــةتَ مرتْلََ ــج تْرِ غَيــ م ِلاْفَ
 

 لَطيــة ــي الْفَ ــشْ طَ ــكَ فَرِحِ غَيــاْ م ضة 
  

ــتَم ــي لَيُل عوه ــه ــةً غَي ــر مجنَ 1(ِلاْب(

 

ــاِْإذَ  م ــض ــبع ايجِا ال هاْتَزــن م يــاْ ث اْبِه 
  

وبشرتُها بيضاء   ، أما شكلُها فيشابه التّمثال المنقوش       آنسةٌ يستَْأنَس بحديثها   حبوبةُ الجديدة فالم     

 – خـداها    – ، وعوارضـها   وكأن غرفتها قد ُأضيئت بمصباحِ زيت     ،  تضيء الفراشَ في الليل     

، وضـمور    ثم يأخذُ بوصف االتّصال الجنسي بينه وبينها واصفاً عظَم ردفهـا          .  بيضاء ناعمة 

حيثُ يصرح أثناء وصفها بأدقِّ التّفاصيل الجسدية       .  ، وما شاكل ذلك    ، وطيب رائحتها   خصرها

 ] ويلالط  [      : يقول.  يكمُل سرد هذه المغامرة بموقف تسوده الجرأةو،   حرجٍ أو ريبندو

مـ  س بح ـ بِ الْ اْو ـ  اْم ح ـ  اْء ـ  ىالً علَ ِلاْ ح
 

 وــم ســتُ ِإلَي ــاْه عــ ب م ــاْد ــم َأهاْ نَ اْلُه 
  

َألَس تَ تَر  ى الـسـ  اْم ـ  اْر والنَّ َأح سِلاْوي
 

 يضــحاْ ِإنَّــك فَك اُهللااْ ســبلَــتْاْفَقَ 
  

لَوـ  قَطَّ و عأْ وـ ا ر سي  يلَـد  َأوو ـ ك ِلاْصي
 

 اًعـــداْرح قَ َأبـــن اِهللايتُ يمـــفَقُلْـــ 
  

ـ   ْ ث والَ ي حـد   مـن   ِإن اْا فَم وماْلَنَ ِلاْص
 

ــ  ــحلَفْ ــا اْتُ لَه ـ لِْهللا حبِ ــةَ فَـ  جِرٍاْفَ
  

رــص هــص ــمينٍ ذتُ بِغُ ــيرِاْ شَ يِلاْخَ م
 

ــ  اْ تَنَاْفَلَمعــز ــدا الْنَ حــي َأستْثَ وحم 
  

رـــوتُ فَـــذَلَّتْضـــعةً صِإذْب ِلالْ َأي
 

 ــر صــاْنَو ــسى الْ ِإلَ نَحقَّ كَالْىرــ و  اْمنَ
  

)2(ِلاْبــن والْم ســيَئ الظَّــاْقَتَــه الْعلَيــ

 

ــ  فََأصحــب عشُتُ مــقَو َأصاً وعب حــب اْلُه 
  

، ثم يجري    بيتَ أهلها حتّى يصَل إليها     م ، ويرقب  فامرؤ القيس يستتر تحتَ جنْحِ الظّالم              

 هالمحبوبةَ تخشى على نفسها الفضيحة     :  حواراً مفاد هذا ال     أن ـًدى      عذ، غير أنلـه ص ر ال يجد 
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،  ، والرغبةُ هنا تبسطُ سلطانها علـى الـشّاعر         جل رغبته أوحه من   رمر ب اعند الشّاعر الّذي غ   

.  دون أن يناَل مأربه حتّى ولو كلّفَه ذلك القتل في سبيل هذه الرغبـة             أالّ يغادر   فتدفعه إلى القَسم    

ويختم .  ، وذلَّت صعابها   وأخيراً ال تجد المحبوبةُ مناصاً من الخضوعِ لرغبته حيثُ رقَّ كالمها          

  . ، دون أن يصاب بأذى من قبل زوجها الجبان مفتخراً أنّه ناَل منها ما ناَل

  ، ، حيثُ عانى امرؤ القيس ما عاناه لبلوغ مأربـه          باديةٌ في هذه القصيدة    )1(امرةُمغفال          

، فقد تسلََّل إليها خفيةً متَستِّراً بالليل        ويبدو أن هذه المحبوبة كانت ذات مكانة سامية في المجتمع         

   أنَّه رغمة هذه المرأة المت      .  اً ال يخشى أحد   َأميرخصوصي فيعة    ويبدو أيضاً أنمثّلة في مكانتها الر

علمـاً أن   .   المجيء نهـاراً    دون تجرؤ الشّاعر على    ، قد حالَ   في قصر اإلمبراطورية الرومية   

 تبـثُّ فـي     وهـذه المعانـاة   ،   درامية القصة تقتضي أن يأتيها ليالً لما يكتنفُ ذلك من مخاطرة          

 مغامرات أخرى قام    – نفسها    في القصيدة  –ويذكر الشّاعر   .  المغامرة عنصر التّشويق واإلثارة   

  . ، والمجاُل هنا يضيقُ عن الوقوف عندها طلباً لإليجاز ، واستمرت إلى نهاية القصيدة بها

                     مالس أدرك حينهـا     وفي قصيدة أخرى نظمها امرؤ القيس بعد أن ظهرت عليه عالئم ،

انحرافٌ كبير عند الشّاعر عن ذلك الخطّ الالهي الّـذي       وهنا يالحظُ   .  أن دوام الحاِل من المحال    

هلِّ قصائدفي ج هلنفس همالطويل[                                               : يقول.  ترس [  

اْ تَنَفَّــسىَل حتَّــخَيــه الْتُ عنْــعنْــاْوطَ
 

ــ  ــاْفَيـ ــررور رب مكْـ  ءهاْتُ وربٍ كَـ
  

ـ  بيحبِ ـ ى الْ اً ِإلَ اْلَـس عـبِ َأم  اْكَوضِ الْ يبِ
 

 ح مــرجالًو َأرمٍ قَــد رب يــواْويــ 
  

اْكَم وِ تَرعي ع ـ  ي اْيـس ت َأع  صـو  ىطٌ ِإلَ
 

ــرِ  يعــن ــوى ِإلَ ص تــاْ ِإذَي اْ معــم س نَه 

                                                 
رات امرئ القـيس التّـصور      والغالب على مغام  : "  يعلِّقُ يحيى شامي على المغامرة عند امرئ القيس قائالً           )1(

هار الحبيبـة عاشـقةً أكثـر منهـا            والمبالغة ، وإظهار نفسه بمظهر المعشوق أكثر منه عاشقاً ، وإظ           عروالتَّس

وهذا اللون من المغامرات هو ما لُمـس فـي هـذه             . 78 امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطَّلل     " . معشوقة  
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ـ ب ف ين الـشَّ   رَأي من  ْ والَ ـ  ي سقَوو 1(اْه(

 

ــن الَاْرَأ  ه ْ حيــب ــنبِ م نــلَّ م ــهاْ قَ  لُ
  

، وعريضة   ، ولطيفة الكشح    بيضاء العوارض   أنستا الشّاعر  مصائب الدهرِ وكروب الزمان   ف    

، قد ذابت مـن القـصيدة        ، وتبدو صورةُ المرأة التّقليدية ذات الصفات الحسية السابقة         المنكبين

.  ت صورةٌ أخرى تكشفُ الغطاء عن ضعف الـشّاعرِ وعجـزِه          ، وظهر  حيثُ تالشت مالمحها  

ذلك مثَُل  في  ؛ ومثَلُهن     سماعِ صوته  دوهنا يتذكَّر أيامه مع البيض الكواعب الالتي كُن يفْزعن عن         

ـ      .  النّوق حينما تسمع صوتَ الفحِل الشّاب      ، نـراه    الف عهـده  سوبدالً من أن يختم بالمغامرة ك

ا            يستعرض مع رفعة قليَل المال وهذا ال يتناسب ؛ إذ أصبح حالَه    بـل وغـزا     لشّاعرِ وكبرياِئه ،

الشّيب هأيضاً رأس هظهر سإلى اإلعراضِ عنه، وهذه الحاُل ، وقو النّساء الجديدة تدفع  .  

؛ كان المـسار األول      ن قد سار في مسارين مختلفي     يالحظُ أن الغزَل عند امرئ القيس               

أمـا  .  ، الّتي اشْتُهِر بها امرؤ القيس وهو في أرض العـرب           امتداداً للقصيدة الغزلية الصريحة   

 سـطحه خالصـةُ     ، وتطفو على   ، يغلب عليه طابع الحكمة      آخر المسار الثاني فقد اتّخذَ منًحى    

المسمومة لم تُتح له فرصةَ التّفرغِ والتّأمل فـي         ولعلَّ معاناة الشّاعر النّاتجة عن الحلّة       .  التّجربة

  ] الطويل[     :  يقول .، ويبدو أن ألم السم كان أقوى من ألم الوجد ألم العشق وحرقة المكابدة

ِإوــن ــرِقَالْ فَاْنَيصرِم تَ يــرِ غَب ي2(ب(

 

ــ  ــنِإفَـ ــا فَاْنَيلص تَـ ــنَي بةُلْقَراْبـ  اْنَـ
  

فبدالً من أن تصبح المحبوبةُ مطلوبةً ال يتأتّى الوصوُل إليها إالّ بالمغـامرة الـشّاقّة ،                         

فالتَّقشُّفُ والزهد بمالهي النّـساء       ، أصبحت نداً للشّاعر ، فإن أرادت اللذّة عليها أن تأتي بنفسها          

، حتّـى لـيظن      ة تبدو خافتـةً   ، كما أن نبرةَ الطّلبِ للمحبوبة التّقليدي       ظاهران على امرئ القيس   
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مداعبات الكواعب  ب يعبُأ، ال    القارُئ أن األبيات ليست المرئ القيس وإنّما لشاعرٍ قليل التّجارب         

 وهو في   يقوُلوالذي  ،    شاعرٍ كعنترة   عند وهذا النَّمطُ عند امرئ القيس يختلفُ عنه      .  يهنهومال

  ] الوافر[                                                       : قصر المدائن متَشوقاً إلى عبلة

جِـــسالَو فَ ْ ماْي الـــس اْقَرِقُـــهم
 

م اْمـــــده الْييـــــسلِّ ْ د الَاْفُـــــَؤ 
  

ــس ــيتَـ ــاْاً ِإذَُل دمـ ــن الظَّـ مالْ جـ
 

 َأجتَبِاْفَــــو ــــنــــيحقَراْتُ مت 
  

ــ ــه الْيلَـ ــَؤذُّ بِـ ــسد الْاْفُـ ماْتَهمـ
 

 هتْاْوــج ــةٌ شَـ ــ قَلْتفَـ ــصويبِـ ت  بِـ
  

ــ ــصوقُلْ ــذَيحبِاْتُ ِل ا الْ هــر اْم1(م(

 

ــغلْ  ــذشُ ــن رِ عبكْتُ بِ ــةَ ع ــولَ اْ ساْه 
  

رت على محبوبـة واحـدة دون أن        ، حيثُ اقتص    األبياتُ متَّسمةً بطابع العذرية    وتبدو          

، وأجفانُـه    ، وجسمه قد أعياه المرض     ففؤاد عنترة لم يعد يتلذَّذُ بالخمرة     .  ذكر صفاتها الحسيةَ  ي

فرغم أن فؤاد عنتـرة ال يلـذُّ        .  ، وكلُّ ذلك لبعده عن عبلة      كثيرةُ الجروح تسيُل دماً بدَل الدمع     

 ويحـاوُل   . غفت الشّاعر بذكرها عمن سـواها      الّتي ش  ،  لسماعه صوتَ عبلة   ذَّبالخمرة إالّ أنَّه لَ   

، حيـث     حبه هناك في أرض الحجاز     اتر الفارسية استذكار شيء من عثَر     عنترة وهو في الديا   

وهذه الصورةُ لم يعثر عليهـا عنـد      .  ة حاضرةً مع الشّاعر رغم البعد الجغرافي بينهما       تبدو عبل 

      لة وبعدها   قب –امرئ القيس في مرحلتي غزِلهورة الّتي ع   ولعلَّ   – ل الحالصعنها عنترة تمثُِّل    ب ر

  ] الوافر [        :حيثُ يقولُل عنترة صورتَه الباكية ويكم . الحد الوهمي بين العذرية والحسية

 ــحـــشْاْصح فْحج وـــنَيـــقَاْهاْ سم
 

ــ  اْلَهــن ــ م تَح رب ــت هــاْقُع يع و ن
  

ــ ــاْر يموفُاْوكَــ ــدزِجــ ماْه مــ
 

 ــي ــفَوبـ ــساْههاْن شـ ــك عبِ مـ ر يـ
  

ــ مِللْاْو ــص ــرتْنِ ِإنغُ ــو خَطَ ماْ قَ
 

ــ  ــد ِللْاْفَمـ ــفَرتْرِ ِإنبـ ــ سـ ٌل اْ كَمـ
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ــن مــو عــذَّشَقْ ي ــه الْ يلَ ــر لَ )1(ماْغَ

 

ــ  ــاْذُّ غَريلَـ ــ والْاْمهـ ــوجـ  يدد عنْـ
  

،  ، وبين األوصاف الحـسية     من المالحظ أن عنترة هنا يمازج بين الصفات المعنوية                  

فهـو لـم يـذكر    .  غير أنَّه يحافظُ على الطّابع العذري العام بنسق واضح مقارنةً بالشِّقِّ الحسي        

نَّما ينبغي علـى الـشّاعرِ أن       ، وإ  ا بهدف المتعة  مشّفاه والسفور وغيره  لأوصاف عبلة الحسية كا   

      شيئاً من أعضاء المحبوبة ة       وهو في ميدان العذرية    وهيئتهايذكرفُ األوصاف الحسيدرحيثُ ي ،

  . باألوصاف المعنوية محافظاً على الذّوق العذري السائد آنذاك

                 ة بعاطفةيار األعجميالعام في الد الطّابع العذري ما يتَّسباكية ش جي تـصفُ نحـوَل      ة ،

ألم الفراق    المحب ـة            ف،   ، ومكابدتَهيار العربيبالفعل نتيجة البون المكاني بـين الـد الفراق واقع

ذُ الشّاعر عاطفته تجـاه     وهنا يشح .   شعورية ب عاطفةَ الشّاعرِ مصداقيةً   سكْي، وهذا    واألعجمية

المحبوبة بها وهو في غر، فيزداد تعلّقُه هالكامل[            : ، ومن ذلك قوُل عنترة أيضاً بت[   

دونقٌ وعقُــاْء بخَــاْسا النِّــوكَــذَ
 

ــ  ــر الرفَخْـ ــِل سالْاْجـ ــٌل وقُيـ د وسـ
  

ــ ــاْم ــب قَبــ تُ َأطْ كُنْ ــ وُأرِاَْل ذَلُ يد
 

ــ  ــاْي هالَ د ــ ْ ر تُب2(ق(ــد ــي فَقَ ــ علَ  اْ دنَ
  

الْوــي ــع عشُ برف ــاْد هنْاْقــ م )3(دوكُ

 

ــفَالْ  ــقَتْ ــنيُل ِل ــ م عب بع دــةَ ر ــةٌ اْلَ ح
  

ـ       فعنترة هنا يستشعر الموت وهو أسير في أيدي الفُرس                 ، وإنَّمـا    ه، ومع ذلـك ال يخاف

كيفَ له أن يعـيشَ وحيـداً       إذ  .  ، ويرى أن الموت بعد فُراق عبلة راحةٌ        يخشى البعد عن عبلة   

ويبـدو أن الغـزَل     .   فالتّعلُّقُ بالمحبوبة يسمو على الموت     ؟ يبكي ويندب مصابه في فُراق عبلة     

:   يمثُِّل عنـصري   – ما بعد الحلّة     –، باإلضافة إلى غزل امرئ القيس        الباكي الّذي مثَّلَه عنترة   
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، تاركين األهَل    رض الغربة أ هؤالء الشّعراء وهم في      أما الفقد فتمثََّل في فاجعة    .  ، واألمل  الفقد

،  عندهم األمُل في العودة إلى الـديار      في حين نما    .   غيرهم ديواألحبة حيثُ أضحى مصيرهم بِ    

، وقد يتمثَُّل األمُل في ذكـر المحبوبـة           فُقدتْ في أرض العجم     الَّتي ذّةلَّال و المتعة والرجوع إلى 

  . ، قبل دخولهم أرض المجهول رِ واالستئناس فيما كانوا عليهلمجرد التّذكُّ

س سبَل النّجاة للعـودة     تَلَم ي  أن ، وبدالً من    يتيه في أرض الحبشة    هذا عمارة بن الوليد   و        

  ]مجزوء الوافر   [ : –  أخت حسان–، نراه يقوُل في محبوبته خولة بنت ثابت  إلى قبيلته قريش

ـــــوصدـــــعح كُبمـــــ كبدي
 

 ىــاْه ــتَنَـــ ــ ومكُي فـــ  يدجـــ
  

ــ ــ الْتاْذَبِـ ــِلاْخَـ ــي الْ فـ دخَـ
 

ــلْقَفَ  ــيبِـــ ــز حرعس مـــ  اًنَـــ
  

)1(يدهــ جن مــرِشْعــ الْريشعــ

 

 قشْ عــــوخُــــ َأىقَــــ الْاْمــــفَ 
  

، ومع ذلك تتراءى له محبوبتُه       ، وال يستطيع الفكاك من مصيبته       الحبشة يتخبطُ في فعمارة        

فَيصعو   د هها كبدقلبه و  شعُلي حب يجهد و،    حاله    هفي ضياع ال تكمن مصيبتُه       هوإنّما فـي فقـد ،

هلمحبوبت  . ا هي فيه      بذكرها وهنا يستأنسعم هتصبيراً لنفس   المحبوبة يبعثُ فـي نفـس       ، فتذكُّر 

    لَّهالشّاعرِ شيئاً من األمل ع  هاإليادي في السجن   وهذا لقيط    .  يقلُِّل مصاب      ـدعيعزفُ عن األمل لب 

مناِله الفقد ويستذكر ، ل محبوبتَهمغزلي، حيثُ ح على شكِل توظيف البسيط [: يقول.   فاجعتَه [  

تْاْهالْ   ج ـ    ِلـي اَألحو ـمهالْ اْزو ـ ن عجاْو
 

ــ  اْيــاْ د مع رــن ةَ مرحــتَ م ــا الْلِّه عراْج 
  

ــرتْ ــ تُرِم ــذَي ــة الْعذْت الْاْد بِ ــب عاْبِي
 

 عبــةٌعِ خَرجِــزت الْاْ بِــذَيداْ فُــَؤمــتْاْتَ 
  

ـ ياً مبِ سيْأ ـ  منْىاً تَـر نَ الَاْهـ  ْ  و ع2(اْطَم(

 

ـ  جرتْ  اْ ِلم يـ  ب ـ  اْنَنَ بَل الـشَّ   حمسِ فَـالَ  و ْ  
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، ومع ذلك ال تهيج همومه وأحزانُـه إالّ مـن            ، وقتلُه ليس مستبعداً     السجن فلقيط في           

والبيـتُ  .  ضحى أسيراً لها رغم أسرِه الحقيقي     ، فأ   فؤاده متْلّتي تَي ، ا  البعد عن محبوبته عمرة   

، وهـو    ية السطحية ، حيثُ انقطعت عالقتُه بالمحبوبة من النّاحية الشّكل        ُل عنصر الفقد  ثّ يم الثّالثُ

هوقبيلت هعن أهل ة العميقة في الواقع قد انقطعمن النّاحية التّحليلي في سجن األكاسرة وقبع ، .  

، غيـر أن هـذا        السابقة تُشير إلى الكم الغزلي الّذي نُظم في أرض العجم          والنّصوص          

ه انحرفَ قليالً عـن مـسار الغـزل العربـي            نظيره في أرض العرب إالّ أنَّ      الغزل وإن حاكى  

فإذا ما استثني غزُل امرئ القيس الّذي نظمه قبـل          .  الرتباطه بنفسية الشّاعرِ في أغلبِ األحيان     

، يمثُِّل    باك من المالحظ أن هذا الغزل هو غَزلٌ      ، ف  الحلّة من مجمِل شعر الغزل في أرض العجم       

فالجاهلي المغترب في أرض العجم قد عمـد إلـى          .  ا اليأس والضعفُ   اكتنفه حالة الشّاعرِ الّتي  

  . ، ووظَّفها ليعبر بها عن حالته النّفسية محمالً إياها أحاسيسه ومشاعره نماذج غزلية

  

א :א−א

          من األغراض البارزة الّتي طرقها الشّعراء       يعد ون في أرض العجم     الفخربل    الجاهلي ،

امـرؤ   وكـان .  إن عدد الشّعراء الّذين نظموا في الفخر قد فاقَ عددهم في أي فن شعري آخر              

  . وغيره من الفنون الغزِل  عالوةً على وفور إنتاجِه في، ؤالء الشّعراء حظَّاًالقيس أوفر ه

 مـا كـان قبـل        :ام  إحداه  –لُه مثَُل الغزل     مثَ –يرجع فخر امرئ القيس إلى مرحلتين               

،  مردةً أبيةً مت  أما المرحلةُ األولى فبدت فيها النّفس     .   ما نَظَمه بعد الحلّة     :ام، وثانيه  حادثة الحلّة 

ة الحميرية حيثُ تبابعة اليمن في بالد       ؛ تعود أصولُه إلى السالل      عربي َأميرٍومنسجمةً مع كبرياء    

وكان أوُل فخرِ امرئ القيس قد جاء في قصيدته الوصفية الّتـي نظمهـا بعـد                .  سعيدالعرب ال 

  ] الطويل[                                   : ، يقول ، ووقوعه في أرض الروم ممغادرته الشّا
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ــثْورِ ــا الْنَ ــ والْىغنَ جَأكْم َأكْد ــر بــر اْب
 

ــ  ــاْ ُأنَاْوكُنَّ ــس َل اً قَبــز ــروة قَغَ ٍلم 
  

رــاْم ــاْبِطَه ف يــر ب عبــي يمو صراْس
 

ــ  مــتْاْو ــ خَي جبنَ ليــن لَكتْ وــذَكَّر   تَ
  

ـ  اْذفَ ذَ اْبِتَ اْطَـر ق طَر  فَـو  لِّ مـن  ت التَّ
 

ــو ْ َأالَ  ي بــر اْمٍ صــد ــهِدِلحٍ قَ  تُه شَ
  

ـ  يبِاْح وَأص يكََأنِّ )1(اْفَـر عنِ أَ  قَـر  ى علَ

 

ــ ْ والَ  ــومثْ ــَل ي مٍ فــي ــهن ظلْاْراْذَ قُ  تُ
  

ـ ى التّاريخ حيثُ تـراث أجـداده ا       والمالحظُ في هذه األبيات أن الشّاعر يرتد إل                   نيذلَّ

؛ ذلك الملك اليمنـي      ، وهنا يعرض لغزوة قُرمل     وصل إليه  حتّى   – ملك كندة    –توارثوا الملك   

، وإنِّمـا تـذكرتْ      بخيله الّتي لم تَجبن    وفي البيت الثّاني يتعذَّر      . غزا كندة فأضعف ملكها   الّذي  

ثم يدعم عذْره مفتخراً    .  ، ويعلُِّل أسبابها   ، فامرؤ القيس يلتمس العذْر للهزيمة      مرابطها وثغورها 

           االنتـصار األعظـم كـان يـوم         بـل إن   – كما يقول    –الّذي حقّقَ فيه انتصاراً     "  تاذف "بيوم  

، ويمزجه ببعض حوادث عصرِه في إشارة إلى          ينهُل من تاريخ أجداده المجيد      حيث ."  ارانقذ "

  ] الطويل [   : ، ومما يؤكِّد ذلك قولُه في القصيدة نفسها "  حجر آكل المرار "حادثة مقتل أبيه 

نبي   زح ـدـ  َأس اْعـر  َأو ضِاً مـن اَألر   نَ
 

ــو الْ  ــه ــنالَّزُِل اُألمنْ ــفَ م ــو نَ اْ جطع 
  

ــ مع ــه ــدولَكنَّ ــراً ِإلَ ــرمِ َأنْوى ال )2(اْفَ

 

 لَوكَ اْ شَ و الْ اْء ن غَـز  ـنم و َأر  مـرٍ ضِ حي 
  

بما ، و  ، حيثُ يفخر بحصن ناعط اليمني       بين الفخر والتّهديد   وهنا يمازج امرؤ القيس             

، ويتوعدهم بغـزوة     دس، وفي الوقت ذاته يتهدد بني أ       كان عليه الكنديون قبل حادثة مقتل حجر      

لـروم  ا فمجرد ذكر الشّاعر لحميـر أو        .  أو بغزوة رومية سريعة    – إن شاء هو ذلك      –حميرية  

، يـستطيع     عربـي  أميرٍ ب  القيس ما زال ذا رأيٍ مؤثّرٍِ يليقُ       ؛ ألنَّه يثبتُ أن امرأ     فهذا يعد فخراً  

هة حتّى يدرك ثأرة واألعجميالتّحالف مع الممالك العربي .  
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 إضافةً إلى افتخارِه بمكانتـه      ،  الشّجاعة والعزة  ويفتخر امرؤ القيسِ بنفسه البساً حلى               

  ] المتقارب                                                       [ :  يقول.الرفيعة الّتي بلغها عند القيصر 

ــَأ ــي الْبِـ ــزِمِ عاْخطَـ ــاً مرِزيـ اْديـ
 

ــفَ  ــ كُدقَ ــيتُ فنْ ــاْم م ضىبعــص اً م 
  

اْديــــرِب الْتُبــــكر وينهوجَأفَــــ
 

 اْنَوــد ــ قَتُمـ ــرصيـ ــلْ مي فـ  هكـ
  

اْديـــع باًقَ ســـبقَنـــاْفُرســـبقْتُ الْ
 

ــاْذَِإ  ــاْ مـ ــ عا ازدحمنَـ ــكَّةىلَـ   سـ
  

ــو ــصبِدقَ اللَّ ي ــح يــُل ع ــم حيدنْ ياْد
 

 ــو ــىتَم َأدقَـ ــنَّـ ــى الْقَلَْأ فَـ  ىمنَـ
  

ــو ــرب ِلَأركَ ــعِول ــتاً ع طرفَ ي1(اْد(

 

 وــب ــلْ ِلسَألْــ ــاْثْو َأبِرحــ  اْبهــ
  

 واالستنجاد مرئ القيس مما دفعه إلى طَلَبِ العون      فإن كان الدهر قد ألقى بمصائبِه على ا                

، يركب البريد ويسابقُ     اآلن هو نديم القيصر   و،   إالّ أنَّه كان أبياً عزيراً جلْداً وهو في مملكة أبيه         

قَّقة   األسودحم وأمانيه ،  .       انتصارِه عن نشوة الشّاعر رعلى اعتبار مـا سـيكون        –وهنا يعب – 

وفـي  .   الحروب ه خوض ، وأصبح بمقدورِ   ، إذ تبدد ظالم ليله     المتينة بالقيصر اخر بعالقته   ويف

  ] المتقارب              [ : فرسان قومه بل يشيد بشجاعتهم حيثُ يقول ُل ال يغْف أيضاًهذه القصيدة

اْديــــتْ مرِداْردٌّ َأ معــــاْ مــــاْذَِإ
 

ــفَ  ــطكُم بِيُأوصــ ــ الْنِاْعــ  ةاْكُمــ
  

اْديـــدحلَّ الْصـــد َأيـــدحا الْ مـــاْذَِإ
 

 جِاْعجـــتَ الْحـــس تَرِاْوفَـــفَـــنعم الْ 
  

ــفَ مــ اْذَِإ يخ ــاْ ذَن ــح يند َأِئ ي2(اْد(

 

 الْو  ــم ــُل ِلمعاْنعــ ــلْقــ  نيفِئاْخَــ
  

غُ هذا الوصف   ب، ويص  متمثِّلة بطعن الكماة  وهنا يصفُ الشّاعر شجاعة فرسان قومه ال                

 ، وهم أصحاب نخوة يأوون الخـائفَ       داءش، فقومه فرسان أ    وصية طالباً من ذلك الفَخْر    ال بطابعِ

 الفخر  ويالحظ أن منابع  . المستجير في حصونٍ منيعة ، ثم يختم مفتخراً بكرمِ قومه أيام الشَّدائد             
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ةً أخرى يفخر بمكانته الـسامية      ، وتار  ادهد على تاريخ أج   ُئ يتَّك  فتارةً ،  امرئ القيس متنوعة   دعن

 وفـي الحـاالت     .  إلى منعة قومه وشجاعتهم    ، إضافةً  لدى ملوك العرب والعجم على حد سواء      

ها تْ نالَ تي المستنزفة الّ   يمثُِّل حرصه على صون كرامته      فخره  يالحظُ أن  –ة  لَّ ما قبل الح   –السابقة  

مجد فامرؤ القيس بهذا الفخر يحاوُل جمع شتات        .  ، وسيوف المناذرة وغيرهما    دَأسسيوفُ بني   

  ها اللَّذَينِكندة وعز ردة    هوم     ا عند القبائل العربيمن الر في    .  ، فالتمس الخالص الشّاعر ومع أن

، واألبيات الـسابقة تُعـد     من المملكة الرومية سيأتيه بنصرٍ وشيك إالّ أنَّه يفاخر   موضع الهزيمة 

  .  في محاوالت خروج الشّاعر من بوتقة الملك المهزومتأكيدات واضحةً

 فَتُؤكِّـد أن الـشّاعر فـي        –ة  لَّ ما بعد الح   –أما المرحلةُ الثّانية من فخر امرئ القيس                  

 ثُ ضعفت روحه األبية وقلَّـت     ، حي  أمجاد مملكته المتناثرة  افح مدافعاً عن    ه السابقة كان ين   مفاخرِ

هرالمتعالية أخذت باالنحدارِ شيئاً فشيئاً مفاخ نبرتَه الطويل              [ : فها هو يقول.  ، بل إن[   

اْكَــس فَُأنْيِئــاْتَــد د يرذر َأناُْأحــ
 

 نبــَأو ــاْ ديتَـ ــدي الِْئـ ــسم فَغَيقَـ  اْلَّـ
  

ـ  عنْاْوطَ ـ ه الْ تُ عنْ ـ  خَي )1(اْ تَنَفَّـس ىَل حتَّ

 

ــ  ــاْفَيـ ــررور رب مكْـ  ءهاْتُ وربٍ كَـ
  

  ] الطويل                                                                                [  :ويقول أيضاً        

ــ عــاْو ــتُ الْنٍ فَكَكْ ــلَّ عنْ ــدهغُ يناْ فَفَ
 

ــ  ــاْفَيـ ــررور رب مكْـ  ءهاْتُ وربٍ كَـ
  

ـ  اً بـي  عيا جم وماْفَقَ ع نَـشْ  اْنو ث2(نِاْو(

 

ــوفتْ  اْيــد نِ صــد ــق قَ ــسح بعثْ  رةتُ بِ
  

 ]، بعثتُ   ، فككتُ  ، طاعنتُ   كررتُ [ ضمير المفرد    – وغيرها   –يظهر في هذه األبيات             

، فغيب ضمير الجمع المتعلِّق      ، وأدرك أنَّه لن يناَل ثأره      لشّاعر أضحى وحيداً في أرض الروم     فا

هالحافل باالنتصارات      بقوم هاء النّاتج        .  ، وترك تاريخ أجدادالد يذكر وبدالً من ذكر القيصر نراه
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 كمـا   –ر الشّاعر في هذه المرحلة      ففخ.   وبدالً من ذكر الفرسان يذكر فتيةً سكارى       ، عن الحلّة 

 والتّذكُّر–غزلُه قد جاء لمحضِ االستدعاء  هووعيد هأنفةُ الشّاعرِ ويتالشى تهديد وهنا تغيب ، .  

            حا عنترة فَيوهنـا     مـع األعـاجم    تمُل أسيراً إلى أرضِ فارس في إحدى الوقعا       أم ،

           ] الكامل[               : ، فيقول ذي يأبى الهزيمةرب صورةُ الفارس العربي الشّجاع الّطتض

يجووــه ــداْشُ ــ قَ نْاْ ضــقَ ع ــبِا الْه يد
 

 ــد ــ لَقولَقَ تُ الْيــر ــفُ ي ا سبــةَ م ــك اْنَ ِل
  

ديـــقَهن حداً فَـــودو ُأســـقَـــتْالْ
 

 اَْأنَّهـــ ْ الَّرِ ِإبحـــج الْج مـــوووتَمـــ 
  

ــضتْ ــفَقَ ــفُ الراْر وَأطْ اْمــه دوحِ شُ
 

 اْنَنَـــرِم بياْوا الـــصنَـــا فَحكَّموراْجـــ 
  

ديـــُل تَماْجِبـــود والْجـــو َأســـوالْ
 

ــ  ــاْي بع ــم ــنَل كَ م حقْ جــٍل فَر ــه فَ تُ
  

ــد ــُليبر هوال ــخُ ــاْ تَ جيةً ورو1(د(

 

ــسطَ  ــد اْفَ ــي ال ــطْه علَ س ــر درٍ اْوةَ غَ
  

لإلعالء من شأنه وشأن قومه      ، ويغالي في وصف عددهم     يعلي من شأن الفُرس    )2(فعنترة       

  الهزيمة واصفاً شجاعتَه وشجاعةَ     جاهداً تبرير  ، وهنا يحاول   لذين لم يهزموا من خصمٍ ضعيف     ا

هس  :  إلى ومرجعاً سبب الهزيمة     ، قومر     كثرة أعداد الفُرهر    –، وإلى القَدالـد –  ويـستعرض  

وتبدو صورة الفخر عنـد      . ةالجحافل التي فرقها ، حيث يرتد إلى الماضي ليعلل حاله الحاضر          

تبـدو  ير أن نبرة التّعالي عنده       غ – ما بعد الحلّة     – تحاكي صورة الفخر عند امرئ القيس        عنترة

دوقعاً وأكثر ح رِفَألنَّه ،  ةأشدرِفَ فارساًعا عالمجالا القيس في هذ امرؤ أكثر مم  .  
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؛ الّذي غزا أرض فـارس       اناق بن روح  رب كثيراً من صورة الب    وصورةُ عنترة تقتر           

 ] الطويل[              : ، إالّ أنَّه فُجِع بحادثة مقتل أخيه حيثُ يقول لتحرير ابنة عمه من األسر

ــ مقَووــس ِلاْتُ عيــد صو ــص ح اْرني
 

 اْفَلَم عاْ دنـ  ي ـ ا   ي ب ور ـ ن اْح  لَـم ن  ـمَأخ  
  

بغَيوف ــه ــتُـ ــيـ ــوه بِغَيـ نِاْرِ تَـ
 

ــ  ــصطَعنْ ــرتُ بِنَ ــةَ محِ جبمِل ال اْهــك  ِل
  

ــ ــمومزقْ ــَل الْتُ شَ ــالْجنْ )1(النِخَود بِ

 

ــ  ــ تُدلْوجنْ ماْعررــض ــاً بِ ص ةرِمٍاْب 
  

ة الكبرى الّتي ترتّبت على ذلك تمثَّلتْ        يحاوُل إنقاذ ليلى من األسر غير أن المصيب        البراقف       

ُل الشّاعر تـصبير نفـسه      واوهنا يح .  إحداهما أكبر من األخرى   بفاجعتين   فغدا    ،  أخيه في مقتلِ 

اً برمحه  دى دعوة أخيه دونما جبن مستَع     ، فهو لب   قسطاً من الشّجاعة  متَعلِّالً أنَّه لم يدخر عن أخيه       

هار وغيرهما من األعداء     مالك:  ، وقام بقتل   وحصانوعم ،  .       هاتهذا الفخر يحمُل في طي إالّ أن

،  هـا محاولة التماسِ العذر لنفس الشّاعر الّتي لم تترك وسيلةً للدفاعِ عن أخيها إالّ وعمـدت إلي               

يجد هـؤالء الـشُّعراء المغتربـون       ، حيثُ لم      في أرض العجم   وهذا النّمط الفخري يبدو شائعاً    

  بل وجدوا أنفُسهم يجابهون ممالك قويـة       ، ية العرب قيقية الّتي عهِدوا بها في ديارهم     صورتهم الح 

ةَتفوقُ قدراتتَ فعمدوا حينههم الماديالفخرب مثِّلا إلى فن القول الشِّعري الم .  

ز عليها فُراقُ أهلها بني تغلب      ، فيع  وهذه ليلى العفيفة تقبع في أحدى السجون الفارسية                 

 ] البسيط[                              : اء صور فرسانهم مفتخرةً حيثُ تقولدعلذلك تأخذُ باست

ــ ــيَأبِ الَ لُكَيزٍ و ْ ــخَي ليفُرــ و اْسني
 

ــ ْ الَ  ــدر در كُلَيــ  ْ ح والَاْم روبٍ يــ
  

ــنعــٍل كُــلَّ َأثْ اْ حاْقَــمَأوٍل ونِاْز
 

ـ عنِ ا   ب وـ نِ ر اْح ر ـ اْن تْح ـ ِئِئـٌل كَ  اْو اًب 
  

قَدو ا كَب نْ الز  ـنم ـ  د يـ   ز ب د وـ نِ ر نِاْح
 

 ــد ــزوقَ ــناْ تَ ع رــو ــمٍ علْ كُلَي مهب 
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َأراْومهح  شَـخْ     فَـو قَ قُـب َأع ـ ص نِاْي
 

ــ  َأسوــوا الْلَم اْماَألهــَل و لايو ــغْن تَنَماو 
  

ـ طَِل الْ قَـس ف الْ  وكَـشْ  اْياْرو الـس  َأخُ نِاْب
 

 قُ ســـيدهماْبـــرهم الْاْقَـــ تَالْىحتَّـــ 
  

)1(نِاْدعٍ وميــ رويِل فــخَيــرِس الْاْوفَــ

 

ــ  ــوي ربِىفَتَـ ــةَ طَـ ــاْفٌ َأماْعـ  اْكنَهـ
  

عُل ، غير أنَّها تج    ا، وتذكر أباها لكيز    فليلى تذكر كليب بن ربيعة فارس تغلب المشهور                

، إضـافةً    عدودينماق من فرسان تغلب ال    روذلك ألن الب  .   محور القصيدة ومرتكزها   اقرلبمن ا 

عائها صورة هؤالء الفرسـان تحـاوُل التّخفيـفَ مـن           فليلى باستد .   ابن عمها وحبيبها   هإلى أنّ 

 على إخراجها مما هـي      ألنَّه األقدر اق فذلك   رى الب ، أما تركيزها عل    مصيبتها المتمثّلة في األسر   

 وذلك  وليلى هنا تحاوُل التّغلُّب على حالة االنكسار واليأس       .  فيه للعوامل السابقة الّتي تربطُه بها     

  ، كمـا أن ذكـر   في العودة إلى ديارهالهاماً تستمد منها صمودها وأملها    إ اقربجعل شخصية ال  ب

  . ، ويعطيها أمالً في العودة إلى الديار أس واالنكسار في السجنياق ينسيها حياة الرالب

 ديـار   غير أن المفاخر الّتي تُجسد االنتصارات الحقيقية لم تَغب عن شعراء الجاهلية في                    

  ] الوافر[          : ، يقول  الفرس بإحدى معارك قومه معو بن السليحعمرِ ومنها فخر،  العجم

ــِلوبِالْ ــصخَيـ ــذُّ دمةالْ الـ رِوكُالـ
 

 لَقــي ــعٍ بِهماْنَـ ــنجمـ ــالْ مـ  ف عـ
  

ــوقَتَّلْ ــهاْ هراْنَــ ــذَ شَــ رِورزبِــ
 

ــتْفَالْ  ــقَـ ــاْ فَـ ــاْرِس منَّـ  الًاْ نكَـ
  

ــعٍبِج ــ الْمِ مـ ــسبٍاْتهـ )2(رِيع كَالـ

 

ــدلَفْ  ــاْنَـ ــنجِمِاْ ِلَألعـ ــ بع مـ  ديـ
  

، ومتجهز بالسالح    ، فالجيشُ العربي ملتهب حماسةً     وهنا تبدو نشوةُ االنتصارِ واضحة              

ا حـسان بـن     وهـذ .  وبالخيل مما أدى إلى اإليقاع بالجيش الفارسي كما هو ظاهر في األبيات           
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،  كـسرى  مناصـراً    - األهليـة    – الفارسية حنظلة الطّائي يشارك في إحدى الحروب الفارسية      

هكسرى قد سقط عن صهوة جواد حسان ويروى أن الطويل[          : مفتخراً  وقال، فأنقذَه  [  

ــرتَْأل ــهكَ ــخَي الْ ف ِليي ــع ــاْ ررثُ الْجِ
 

ــفَالْتَ  ــتُي ك سرَأى ــن ي اْضمــ و ــ َأملَ  نكُ
  

ــ مسوــةًم م ــ خَن ــِلي ــ وكر تُ )1(الْباْكَ

 

 تْد بــدقَــ وبِيبِ الــضرد صــه لَــتُلْذَبــ 
  

ومما جاء من شعرٍ عربي على لسان األعاجم في فن الفخر ما روي من شعر بهـرام                           

  ] الطويل[          : ان ملك التّرك مفتخراً حيثُ قال يوم ظفرِه بخاق– أحد ملوك الفرس –جور 

ــَأكَ ــكنَّ ــم لَ ــعمس تَ ــ بتالْوص بِ همِاْر
 

ــَأ  ــهُلوقُ ــ لَ لَ ــ فَاْم ضتُضج مــو عه 
  

وخَ اْم ير لْ مالَ ك  ْ  ـ ي ـ  نوكُ ـ  ه لَ اْ حم2(ي(

 

 ــَأو ــينِّ اْ حمي ــم ــكلْ ــلِّ كُسرِاْ فَ اْه 
  

 ]  الوافر[         :  قولُه مفتخراً أيضاً يوم ظفرِه بكسرى في إحدى المعاركومن ذلك          

ــ ــمهنََّأبِ ــا د قَ ضحــو ــبِ عيا ِل ياْد
 

ــلَ  ــ عدقَـ ــ اَألملـ ــ بِماْنَـ  ضٍر َألِّكُـ
  

ــزِع ــ الْمهزيـ ــالْ ودوسمـ اْدوسمـ
 

 تُكْـــلَملُـــ مكَوهمـــقَ وهـــتُرنْ مهم 
  

تَوــر هــب م نــ م ــيتفَاْخَ اْدورو الْ
 

 يرِاْذَ حـــقْعـــي تَمهدوســـ ُأكلْـــتفَ 
  

ــع ــ تُْأب ــاْتَكَ الْهلَ ــجالْ وبِئ )3(اْدونُ

 

 ــكُو ــاْذَ إِِتُنْـ ــم سواْشَ تَـ  ضٍر َأكلْـ
  

، وذلك ألنَّه    هرام ب عندوالمالحظُ أن النّبرة التّصاعدية في ميدان الفخر قد بلغت مداها                     

فيحاول فيـه   ، أما النّص األول      ملك يظفر بالملوك من أمثاِله وهذا ما أثبتَتْه له الكتب التّاريخية          

زع    الشّاعر هنفس فارس حيثُ يذ      أن يعرض اً لبالدعنها ويحميها  يماً وطني الثّـاني      ود ا النّصأم ،

     عقد وس الشّاعر فيبدو فيه أن        ملوك األرض مجتمعةً وهذا يليقُ بملك ألنّه يخاطب فخرِه من رقعة 
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،  ، ويالحظُ أن النّصين السابقين قد خضعا تحت سلطان الذّاتية المطلقـة            فارس شأنُه شأن بهرام   

       هوء على طبيعة الفخـر         فكلُّ اإلنجازات الّتي حقّقها الملك بهرام كانت بمجهودلِّطُ الضسوهذا ي ،

، وفي الوقت ذاته ال تُلْمس األحـساب         ، حيثُ تغيب الجماعة المتمثّلة بسطوة القبيلة        الفُرس دنع

  .  وهذا خارج عن معهود الفخر العربي، فارسي شجاع ، ، فالشّاعر يفتخر بأنَّه ملك األنسابو

مح حينما يكـون هـم      مالوتتبدى المفاخر العربيةُ في ديار األعاجم بصورة واضحة ال                  

 الشّاعرِ رفع  هقبيلت مكانة   أو    ، وإظهار ل  مناقبها دون خوفجقد وقـفَ         و الشّاعر حيثُ يكون ،

، وهذا ما يالحظُ في مفـاخر        الفخر في اآلن نفسه   و أتيحت له أسباب الحماية   على أرضٍ صلْبة و   

ائن كسرى لينافحوا عن العروبة من خـالل         إلى مد  شعراء جلبهم النّعمان بن المنذر    ال طائفة من 

  ] الطويل          [             : ، وها هو شاعر بني فزارة يقول هاهم وأمجادالفخر بعز قبائل

ـ  ةُراْزفَ ـ  سٍي قَ ح سـ  ب ـ  سٍي قَ ن لُاْضاْه
 

     مهــيف ــزالْعو ــزــتُ الْعيةُ باْرفَــز
  

ــب ــ ِلهاْنَ ــسٍيقَ ــي الْ ف ــلُاْج رِمِيدقَ اْه
 

ــلَ  ــا الْه عــقَ الْةُز عاْسءــالْ و حســب  يذ الَّ
  

ـــيمخُْأ بِـــدرىـــلَثْ مفَاْه ـــلُاْنَياْه
 

ــفَ  مــاْذَ ِإاْ ذَن م ــ اَألد ــ ِإفُّكُ ــى الْلَ الَع ْ 
  

ــ مآثــر ــ مسٍي قَ جداْهو فــلُاْع 1(اْه(

 

ـ  تَاْهيهفَ  ـ ع أَ د قَ ـ ا الْ ي ـ  الَّ نورقُ تـ  ي م تْض 
  

، وتذوب بيـنهم      واحدة يجمعها الذّلُّ والخنوع    فكسرى ينظر إلى العرب على أنَّهم كتلةٌ                

، مما أغاظ ذلك النّعمـان ملـك الحيـرة فبعـث         ايزية الّتي تفضُل قبيلةً على أخرى     الطّبقية التّم 

 ايزون ويتفاضلون متَّخذين   ليوضحوا له أن العرب يتم      ، بيةلمفاخر العر لكسرى عدداً من شعراء ا    

 من العزة التفّ   ةماد في األبيات     تفاخراضل وال  واألنفة عزيـز عنـد     ، ففزارة بيتٌ   ، وهذا ظاهر 

وهذه األبيات تحمُل فـي مكنوناتهـا رداً        .   العز عبر قرون طويلة    ، وقد توارث رجالُها    العرب
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، ويتّضح المشهد في مفاخرة شـاعرِ        " ال عزة للعرب   : "  كسرى الّتي تقول   ةاً على مقالَ  واضح

  ] الطويل[                                                                    : كندة حيثُ يقول

وجلَ تَد ـ  ه ـ ع ً الَض فَ ـ  ىلَ م ن ـ  ي رخاْفَ
 

ــاْتَ ا  ــاْ ِإذَاْ قـــستَ َأبيـ ــاِْل بِبيتنَـ لرجـ
  

اْنَيفاْنَــري ــونَاً فَــمحاْخَــ نُنطر
 

ــاَْل    ــن قَ فَم : ــة ــاْ بِخُطَّ ــالَّّ َأو َأتَاْنَ كَ
  

ـ ي ف ُلضفَ الْ هلَ أَ اْم وـ ثَر ـ  األَ هتْ )1( ربِاْكَ

 

ــاْ   ــاْس َأينَ ــمِ النَّ ــدوا يعلَ ا فَعــاْلُو تَع
  

، فكندة لها الفضُل والفخر على كُلِّ قبيلة تفاخرها          فالشّاعر هنا يثبتُ الطّبقية بين القبائل               

، وحافظوا على هـذا المجـد        ، والكنديون توارثوا مجدهم أيضاً من أجدادهم األكابر        أو تنافرها 

إن مجـد   :  رى ولسان حالها يقول   وهذه األبيات تحمُل رسالةً إلى كس     .  رغم الخطر المحدق بهم   

، في حين ينزع بعض الشّعراء إلى تخصيص المجد          ، وثابتٌ بين عموم القبائل     العرب متوارثٌ 

، إضافةً إلى ذكر عدد مـن        مكانتهاشخصيات بعينها عرِفت بفضلها و    إلى  قبائلهم وذلك بإسناده    ل

  ] الطويل[       : بان حيثُ يقوُل شاعرهم حاُل بني شيه، وهذ صفات الشّجاعة والعزة والمنعة

َأوــو ــب بِىلَ يــ الْت عــز ع قَ الْزــاْب ِلِئ
 

لَعمـــرِي لَبِـــسطَاْم َأحـــقُّ بِفَـــضلهاْ  
  

ــاْذَِإ ج ــد ي وــفَ الْم ــرِخْ ــاْنَ ملُّ كُ ِلض
 

 عـن عـز قَومنَـاْ - َأبيتَ اللَّعـن   -فَساِْئْل   
  

ــَأو ضربهــلْ ِلم ــشِبكَ ب يقَ الْنــاْب ِلِئ
 

ــرةً   ُأســاً و مــاْسِ قَو ــز النَّ نَاْ َأعــس َألَ
  

ِئاْقَــوــ لَعيــ نُتْسهقَلْ ِلةًزِلِئــاْب
 

ــاْ   ــاْ فَِإنَّهـ ــواْم عنْهـ ــرك اَألقْـ فَيخْبِـ
  

)2(ِلفــاْحم الْباْقَــ رِاْهــي فمهــ لَلُّذتَــ

 

وقَــــاِْئع عــــز كُلُّهــــاْ ربعيــــةٌ  
  

 فرسان العرب فـي     ببسطام ، وبسطام يعد من ألمعِ     وهنا يربطُ الشّاعر عز بني شيبان                 

. والمنعة ، والشَّجاعة    العزة  :  على صعيدي     ومفاخرهم  بني شيبان  ، ثم يعمد إلى أمجاد     الجاهلية
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أما شاعر بني زرارة فيـساير      .  االنتصارات و الوقائع قومه في  إبراز مكانة    عرا الشَّ ُلا يحاو وهن

   ]الطويل[    : ، يقول ة، وتوارثَ السياد الثّروةي صفاتهم مضيفاً لقبيلته سعةَ الشّعراء السابقين ف

ـ  مد ق زعا الْ نَلَ ـ خُي الْ اً ف ـ اْو األَ بِوطُ ِلِئ
 

 فَ َأنَّنَــاْ لَقَــدنْــدخ نَــاْءــتْ َأبملع 
  

ــوعقَــز دلَــمٍي يالْ بِستَــمِلِئاْض
 

  ةوثَــرو ــدجــُل مَأه ــاْنجَأنَّــاْ هو
  

ــَأ ــجِ نَرغَ بٍيذ يــ ف ٍلاْعــاْنَ و )1(ِلِئ

 

 مهــي ف ــم ــيد فَكَ ــنِ س ابو دــي س ــن م 
  

ارة وعزها وكثرة أمجادها يتّفق مع األسلوب العام لشعر بني تميم           رزففخر الشّاعر برياسة          

ما يتعلّـق   أبرزها الفخر و  عدة    نظموا في أغراض    ؛ فالتَّميميون  حسبما يرى عبد الحميد المعيني    

ين يختزُل  في ح .  )2(القبائل األخرى  لما لهذه القبيلة من رياسة وسلطان مقارنة ب         ،لحرببشعر ا 

  ] الطويل [          : شاعر بني سعد جلَّ الصفات السابقة في مقْطوعته الفخرية الّتي يقول فيها

ـ   ف بكَّرم الْ مخْ الض فُرا الشَّ نَلَ ىدي النَّ
 

 اْنَـــنََّأ ورِومـــي اُأل فـــداْمـــ عاْنَّـــَأبِ 
  

ـ  زتُا اج ذَِإ ـ ج الْ ضِيبِالْ بِ جِاْمم ـ الطُّ و ىلَ
 

 ــَأو ــ لُاْنَّ يــثُو ــسِاْ النَّ ف ــي ــلِّ كُ زِْأ مق 
  

ـ   ْ الَعي الْ  ف اْعاْر س اْنَبجَأ ـ  مثُ م ن ـ  د اْع
 

 ــَأو ــاْع دعٍاْ داْذَ ِإاْنَّــ ــنَ ِلاْنَــ  ةدجــ
  

قَويـ  اْذَ إِ اًس م ـ  األَ د ـ  إِ فُّكُ ـ ى الْ لَ 3(الْع(

 

ــفَ  مــ ِلاْ ذَن يــفَ الْمِو ــ يرِخْ عُلدــاْ ع صاًم 
  

ر بـشرفها   ، وتُق   وتميم وغيرها من الجموع تشهد بمكانة بني سعد        ففقبائل قيس وخند            

 ، وأنَّهم أصحاب النَّخوة ، وهذه أشرافُهم       ، وال أحد ينكر أن بني سعد أبطاٌل في المعارك          الضخم

فالشّاعر يفـاخر جـلَّ القبائـل       .  من الرجاالت المشهورة في الفعال السامية      – عاصم وقيس    –
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هابقة الّتي أجبرت كسرى علـى اإلقـرار                بقبيلتبجالء في المقطوعات الس وهذا النّمط واضح ،

  حيثُ أقر كـسرى بالطّبقيـة التّفاضـلية عنـد     – كما ظهر في القصة    –بمكانة العرب ورفعتها    

 هذه القبائل ما بـين      ، ولوال تمايز   ، وعرفَ أن للفخرِ حضوراً بارزاً في الشِّعر العربي         العرب

  . رفعة وانحطاط لما ظهر فن الفخر بالقوة الّتي عرضتها المقطوعات السابقة

 الفخر التّقليدي الّـذي   :  أبرزها وفق مسارات متَعددة     جرى فن الفخر في أرض العجم             إذاً

تُاسمـ      معانيه وصوره من أرض العرب حيثُ     وتْ ألفاظه   د  رِيس التّغنّي باألحساب واألنـساب وال

 من الفخر كان يعبر عن نشوة الشّاعر وتلذُّذه         ، ومجمُل شعر هذا المسار     والبطوالت وما شاكلها  

    هشعراء هذا النّمط الفخري كـانوا         .  في ذكر مناقبه ومناقب قوم يقفـون علـى أرضٍ     ويبدو أن

لْصة ة دون اضطراب في مواقفهمبيار األعجميوجودهم في الد ديتهد أو ضعف ، .  

 الفخر أيضاً ضمن مسارٍ آخر يعبر عن اضطراب حالـة الـشّاعر وضـعفه               وقد سار          

لَّهم           وانكسارِهة عفخري هذا النّمط الفخري خلفَ أبيات شعراء األمَل     ، حيثُ استتر في ذلك يبثّون 

، والتّعذّر عن ضعف     فعمد هؤالء الشّعراء إلى تعليل أسباب هزائمهم      .  في تلك النّفوس المنهزمة   

 وتغلب على هـذا      ، ، وذلك باالرتداد إلى الماضي المجيد حيثُ كانوا في أرض العرب           أحوالهم

:  ا يمكن القول  نوه.  الشّعراء أنفسهم  العاطفةُ الجياشة الملتهبة حيثُ يبكي هؤالء        يالنّمط الشِّعر 

، أما في الواقع فيبدو هذا الشّعر شعر رثـاء            شعر فخري   النّمط من النّاحية الشّكلية    إن شعر هذا  

  . يحاوُل فيه الشّاعر جاهداً أن يخرج من يأسه وضعفه، للنّفس 

،  فخر األعـاجم  :  كان أبرزها  ضعيفة   ةوقد ظهرت ألوان فخرية أخرى جاءت بوتير                

   وقد ساير هذا اللون المسار  يلَ  الفخراألو     سالفاً     – غير أنَّه رـة      – كما ذُكخضع لـسلطان الذّاتي 

  . ، وهذا ما لُمس في شعر بهرام جور معرِضاً عن الروح الجماعية
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، فهـذا   غراض الشِّعرية الّتي وقف عندها الباحثون المحدثونيعد الوصفُ من أكثر األ           

 الـشّعراء   دلم يكن موضوع الوصف موضوعاً مستقال بذاته عن        : " هاشم صالح منّاع يقوُل عنه    

فال نكاد نعثر على قصيدة واحدة تخلو       ... ، على الرغم من انتشارِه في كُلِّ قصائدهم          الجاهليين

ه بتـأن   عنـد الوقـوفَ صف في شتّى األغراض الشِّعرية قد استدعى    دخول الو   ولعلَّ  .)1(" منه

لتحديد قضاياههومجاالت  .  

، غير أن هذه الدراسة     جميعها   األغراض الشِّعرية ية الوصف من كونه يدخُل في       وتنبع أهم      

، حركـي والثّابـت     ال:   مظاهر الطّبيعة بـشقّيها    قتصر على غرض الوصف المتعلِّق بتصوير     ت

  إليهـا  ، وتُـضافُ   يتعلَّقُ برحلة الظّعائن وديار المحبوبة    ما  وإضافةً إلى وصف العلل واألحوال      

  .ها شعراء المهجر الجاهلي مخاطر وغيرها من األوصاف التي عرفرحلة الصيد وما يكتنفها من

 حيثُ عمد إليهـا      ،لعجموقد ظهرت صورةُ الظّعائن في الشعر الّذي نُظم في أرض ا                    

 وكـان    ، الشّعراء مضمنين صورة الظّعينة عدداً من قصائدهم رغم اختالف أغراضها الشِّعرية          

                                                 
يرِه من األغراض ، قسم الباحثون الوصـف إلـى أقـسام            ونتيجة تشابك الوصف بغ    . 233 األدب الجاهلي    )1(

رابطين هذا الغرض بالطّبيعة وحدها ، ومن هذه األقسام ما ذهب إليه نوري حمودي القيسي حيثُ رأى أن شعر                   

شعر الطّبيعة الصامتة ، وشعر الطّبيعة المتحركـة ،  : الطّبيعة في العصر الجاهلي يقسم إلى قسمين رئيسين هما   

 ما الصامتة فَيقْصد بها الجباُل والكثبان والوديان واآلبار والعيون والريـاح واألمطـار واألشـجار والنّباتـات                 أ

.  والطيور والزواحف والحشرات     – أليفاً كان أم وحشياً      –الحيوان  : في حين قصد بالطّبيعة المتحركة      . وغيرها  

عندما درس يحيى شامي شعر لبيد بن ربيعة قَسم شعر الوصف عنده            و . 73الطّبيعة في الشِّعر الجاهلي     : ينظر  

وقد أبعد قـصي    .  45لبيد بن ربيعة العامري     : ينظر   . - الطّبيعة الجامدة ، والطّبيعة الحية       -وفق هذا التّقسيم    

: م رئيـسة هـي      ساالحسين قليالً في تقسيمه لشعر الوصف عما جاء به غيره من الباحثين فقسمه إلى خمسة أق               

شـعر  : ينظـر   . المطية ، ووصف الصيد ، ووصف الطّبيعة ، ووصف المعـارك            وصف األطالل ، ووصف     

ورغم كثرة التّفرعات والمسميات إالّ أن جلَّ اآلراء السابقة ال تعدو أن تكـون قـد                 . 299 الجاهلية وشعراؤها 

حركة ، والطّبيعة الصامتة ليس إالّ ، والمهم أن هذين النّوعين           الطّبيعة المت : انحصرت في النّوعين األولين وهما      

  .قد سار عليهما الشِّعر الجاهلي في أرض العجم رغم اختالف تفرعاتهما عند الباحثين 
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 وهذه قصيدة لقيط بـن يعمـر         .، وامرئ القيس   ظهور الظّعينة بقوة عند لقيط بن يعمر اإليادي       

   ]البسيط    [: يقولف ،رى إياهم الّتي نظمها في أحد سجون الفُرس ليوصي قومه من غزو كس

نَب ـ تُ الر ـ  اْي جضِ تُزـ  ي سـ   و عذَر اْطَه
 

ــبِمقْ  ــيلَتَ ــذٍل َأداْ خَ ــاْم ــاْء طَ لَه اْع 
  

اْره لَمعــو نَــاْ مــاْنِ ِإذَواْحكَــاُألقْ
 

 وــحٍ َأشْــ اْو ــنَبِ اَألنْض اْيبِ ذــرٍي   ُأشُ
  

ــ طَيحر ــد مــفٌ تَع لييــ ح اْثُمــع ضاْ و
 

ـ   ـ اْ َأزاْفَمـ  يط يـــَؤرقُن شَــح ىُل علَـ
  

ـ  ن مـن  ظُـر ينْ  ْ طَحِ الَ لَون الـس  بطْ اْ تَبِع
 

 لُهمو حمـــ َأمـــتْ ِإذْينـــ بِعييِإنِّـــ 
  

ــد اْ تَواِْإذَ خ ــع ــض س ــاْر عةً لَم1(اْع(

 

 ــو ــماْاً َأررطَ هــو ــُأبِ ْ اً الَر وطَ يمنُه 
  

ابتدأ الشّاعر وصفَه بذكر البقرة الوحشية الّتي خذلت صواحبها وانفردت عنهن بولـدها                      

، غير أن هذه البقرة ترعى وليـدها بمقلتيهـا            الرياض فيمتَخلِّفةً عن القطيع لترعى مع وليدها       

  بيـضاء  بقرة حيثُ بدت أسـناناً     أسنان تلك ال   صفُيثم أخذ الشّاعر    .  خوفَ المخاطر المحدقة به   

وفي البيـت   .  ، وهذه األسنان تحاكي زهر األقحوان في البياض والنّور          ودقيقة األطراف  جميلةً

الثّالث ينتقُل الشّاعر إلى نفسه ليصفَ َأرقَه وعدم مقدرته على النّوم ألن صورة تلك البقرة أخذت                

 بيتينال، ثم انتقَل الشّاعر إلى وصف رحلة الظّعائن في           هتالحقُه فأضحى طيفُ خيالها ماثالً أمام     

  . يناألخير

، ويبـدو أن     ومما يالحظُ أن الشّاعر قد عرض صورة البقرة الوحشية مـع وليـدها                      

 حاُل الشّاعرِ الّذي افترق عن محبوبته بـسبب          وهذه  ،  عن أمه   والفراقَ مصير الوليد كان الموتَ   

أهلها عن ديارهم   رحلة    ،  ههنا يرى في البقرة نفس حيث أضحى كُلٌّ منهما وحيداً بعيـداً  فالشّاعر 

،   الوداع األخيرة حيثُ كان يراهم تـارةً       وفي البيت األخير يصفُ الشّاعر لحظات     .  عمن أحب 
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عـة فراقـه    ، وهنا يحاوُل الشّاعر أن يـصفَ لو        وتارةً يغيبون عن عينيه بسبب لمعان السراب      

هو ال يرقبهم وإنّما يرقب ه فيرقبهم بعينيه،  للمحبوبة لَّج المحبوبةود، وفي الحقيقةأينما ح  .  

فالشّاعر الجاهلي يرصد في وصفه أدقَّ التّفاصيل حتّى يخرج وصفُه وصفاً تـصويرياً                      

 ذاته يحاوُل أن يرسم قـصةً يـرى   ، وفي الوقت   لُمس في وصف لقيط للبقرة     ا، وهذا م   تفصيليا

دت وحيدةً وكذلك لقيط   فالبقرةُ الوحشية غ  .  يعبر من خالِل ذلك إلى الموضوع الرئيس       نفسه لِ  افيه

             هعن محبوبت هها لقيط ال تتمثُّل في فرقتالحقيقة الّتي يريد غير أن همع محبوبت ،     هوإنّما في فرقت 

 هألنّه أضحى بعيداً ووحيـداً فـي              ، حيثُ رس   عن قوم هوأسقط ذلك على نفس م أنموذجين للفرقة

 ألن كسرى قد أنفذَ إلـيهم        ، لبقرة فيحاكون صورة وليد ا    – إياد   –أما قوم الشّاعر    .  ديار فارس 

تَّمحهالكهم م ا يعني أنتّين ألفَ فارسٍ ممة ال محالَجيشاً في س .  

، غير أن امرأ القيس لـم يكـن     عند لقيط  هاعند امرئ القيس هي نفس    وصورةُ الظّعينة            

  الظّـروف المحيطـة بكـال       ولعلَّ ذلـك يعـود الخـتالف         ، بالرمزية نفسها الّتي صاغها لقيط    

  ] الطويل[ : لقيصراته إلى  امرؤ القيس يقوُل في قصيدته الّتي نظمها أثناء رحلهذاف.  الشّاعرين

لَدى بِاْ جـ  ن ـ  جِ مـن  الْ اَألفْ اْمـر بِ تَي  جنْ
 

 يظُبِع ــي ــنَ ــ علَم ــي الح ــاْن  او تَحملُ
  

ــد ــف َأومٍوِئقَ داْحـ ــرنَي سـ اْاً مقَيـ
 

 هــشَب ــهمتُفَ ــ ف ــشُاْي اآلِل لَم تَكَم او 
  

يود  الـص ـ  الَّ اْفَن ـ  يالِئ لي الْ ي ن ـشَقَّراْم
 

ــ نَخت مــناْعــرمكَْأوِ الْ  ــِل اي ــب نٍاْنِ يم 
  

ــ عاْولَيق نْنــاْو ــررِ َأحبــساً مــن الْنَ اْم
 

 ــو ــاْسـ ــ َأثرٍاْمقَ جبـ ــوث فُريـ  هعـ
  

اْرقـــر وَأوقـــ ُأى حتَّـــفهِماْيبَِأســـ
 

ــ  ــحمتْ ــو الره بنُ باْدــن م ــء نٍاْ آِل يم 
  

ـ اْموَأكْ اْ تَهــصراْ مــاْذَ ِإىمــه حتَّـ
 

 َأرــوضــىنب ــي الرباْداءــ وــعهز تَمهو 
  

دــر ــد فتُ الْي هــي عــن ــرى حتَّ ياْ تَح
 

ــتْاَْأطَ  ــي فَ ج ــه ــنالْ بِ ــه اْد قطَ عنْ ع
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اْكَس زم   الـس اْبِدجـ  و )1(اْاً مـصور  يمِ وشْ

 

ـ    مد كََأنـ  ى ـ  قْس ـ  ىف علَ ظَه  رـرٍ رِ مم 
  

هن وسـرن بمحـاذاة منطقـة       ئن الحي حين تحملن في هوادج     فامرؤ القيس يرقب ظعا             

وعندما أبعدت هذه الظّعائن عن الشّاعر بدت له وكأنَّها حدائقُ شجر           .  األفالج جانب مدينة تيمر   

 وهذه الصورة   – السراب   –"  لاآل "ر هنا يعمد إلى     ، والشّاع   بالقار يٌّ، أو كأنَّها سفين مطل     ومدال

 ويبدو أنَّها صورةٌ مبتذلة في مثل هـذا النّـوعِ مـن              ، طرقها لقيط في وصف بعد الظّعائن عنه      

، وهذا النخيل    فُّت، ذلك النّخيُل الطّويل الملْ     ثم أخذ الشّاعر في وصف نخيل ابن يامن       .  الوصف

   هرسأصبح ب– همنذ  ، حيثُ تدلَّتْ    أحمر اللون  –  ثمر قطافهـا      قطوفُه ـا    رةً باقتراب موعـدمم ، 

  .  أن يحموه بسيوفهم مخافة السلب والنّهب– يامن  آل–اء داستدعى ذلك من بني الرب

،  وهنا يطْنب امرؤ القيس في وصف رحلة الظّعائن الّتي اتّجهت صوب نخيِل ابن يامن                      

، ثم عاد إلى الظّعائن مـرةً أخـرى          ي وصف النّخيل الّذي قارب مرحلة النّضوج      ثم استطرد ف  

 ما يشَكُِّل قصيدةً قصيرة مضمنة فـي هـذه القـصيدة             ؛ أي  واصفاً إياها في سبعة أبيات إضافية     

.  قِّ التّفاصيل طويل في وصفه للظّعائن بأد     أن امرأ القيس كان ذا نَفَسٍ        وهذا يدلُِّل على  .  المطولة

يخلص الطويل[                                                   :  بعد ذلك ليقولثم [  

ـ  الْ َأر ام نَأبِ ـ  سِيقَ ب ـ  تَ ن ـ ي ب كملُ )2(اْرقَ

 

 مــةٌ جثُداْوحــالْ واْهــاْتَ َأْلهــ ْ الََأ 
  

إن امرأ القيس قد رمـز      :  لقصيدة يمكن القول  ومن خالل الجو التّاريخي والجغرافي ل               

غير أن رمزية لقيط كانت أعمق مما هـي         .  لك مثَُل لقيط بن يعمر    ذبالظّعينة إلى نفسه مثَلُه في      

، ولعلَّ ذلك يعود إلى أن لقيطاً أحس فعالً بالوحدة فحاوَل أن يتّخذَ لنفـسه      عليه عند امرئ القيس   

أما امرؤ القيس فقد نظم القـصيدة بعـد دخوِلـه    .  نموذج يمثُِّل حالتَه الّتي وصل إليها أكثر من أ  
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       هانقطاعٍ عن قوم وم وهو في حالةاالنقطاع      أرض الر عنـه     – الفراق   –، بمعنى أن الّذي تنتج 

  . القسطنطينية آنذاكإلى ، ألن امرأ القيس لم يكن قد وصَل  الوحدة لم يكتمل بعد

، فهذا يتجلّى بصورة واضحة المعالم       ، والوحدة  الفقد:  أما ربطُ رحلة الظّعائن بعنصري           

  .، حيثُ ذهب إلى الحوادث الجمة الّتي وقعت على كاهله          أثناء تخلُّص الشّاعر في البيت السابق     

 وصـف  ، فالشّاعر يراوح بـين اإلطنـاب فـي           وذكر الحوادث هو موضوع القصيدة الرئيس     

 األوصـاف مقدمـةً     ، غير أنَّه يجعُل هـذه     بين االستطراد في وصف خطِّ مسارها       ، و  الظّعائن

ومن المظَاهر الطّبيعيـة الّتـي       . ارتحلت المحبوبةُ عنه  ما  ك، حيثُ ارتحَل عن أهله       للموضوع

، يراها  كاملة المحهامب وصفهم للخيل وصفاً حيوياً متَحركاً حتّى تخرج صورةُ الخيِل            ، وصفوها

  ] الطويل [ :يقول امرؤ القيس.   أثناء رحلة الصيدعينيه وهي تطارد الظّباءالقارُئ تركض أمام 

ــ ــريناَْأفَ ج ــن الَيٍ غَيو ــز نِاْو ْ ر كَ
 

ــ  ــٍل يع هيىعلَ ــطكَ ــي قَب ــَؤك اَْل سِله 
  

ــ ــدلَّتْاْعقَ ــم مــنب تَ ــخِيرِاْ شَ نِالْ ثَه
 

 ــسِ الظِّكَتَــياْباَألع تْنْــفَــرِ اءجرضلَــه  
  

نِاْه حــسوجــهمِ الْاْمٍ ســاْتُ بِــسقَطَعــ
 

 ــر ــووخَ كَج الْق فــع ــي ــضرِ قَفْ رٍ ملَّة 
  

اْكَم اْ م  ـ  َل غُـص ـ  بـين عم  اْن نَ نِاْص َأغْ
 

 ـــداْيَأع عطَفَ الْاْطَـــفـــاْمكْاْيبِر ـــهن 
  

ــ ياْدالْر ذ وــد عيــ ز اْهَأرو ــء نِاْكَ
 

ــ  ــومجـ ــيالَّرٍ كَغُـ ــعنِ اُألنَـ  ِلغٍاْمِ بـ
  

ـ ى الْ وحتَّ ـ  اْجِي م اْد  قَـدي  بَِأر ـ ن 1(نِاْس(

 

 ــو ــممطَ ــتُ بِهِ ــيهم ى حتَّ طــلَّ م تَك  
  

                                                 
يعلِّق يحيى شامي على هذه األبيات ذاكراً أن امرأ القـيس             .424 – 423" الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )1(

          ا اشتَدوكان ذلك لم ، هتته وفروسيُل العيش ، فبدالً مـن            تْأراد بها بيان مظاهر قوبعليه الحال ، وضاقت به س 

المكروب ليقدم له العون ، فالحزن الّذي أصاب الشّاعر دفعه إلى شـن             االستسالم للواقع المر ها هو يسارع إلى        

وتحليل يحيى شـامي  .  107 "شاعر اللهو والغزل والطّلل " امرؤ القيس : ينظر . الغارة تلو الغارة على العدو  

                ، مامرأ القيس عندما نظم هذه القصيدة كان قد تمكّن منه الس واب وذلك ألنولم يعد يقوى علـى      هذا يجافي الص 

كما أن المصادر لم تحدثنا بمثل ما جاء به يحيى شامي ، إضافةً إلى أن جو القـصيدة                  ،  المطاردة وشن الغارات    

 هوشبابه ومالهيه ومغامرات ههنا في حالة تذكّرٍ ألياّم الشّاعر أن يفيد.  
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:  ، شخوصـها   ة الـصيد  م قصةً لرحل  سالل األبيات أن امرأ القيس قد تَر      ويبدو من خ            

، وأحـداثها     الجبـال  س، أما مكانها ففي األودية ورؤو      ، والوحوش وغيرها   ، واألفراس  الظّباء

أما شخصيةُ البطل فيجسدها امرؤ القيس في حـصانه الّـذي           .  تتمثَُّل في مطاردة تلك الوحوش    

، وتتويجِه   وصفه لرحلة الصيد  وامرؤ القيس أثناء    .  أدرك هدفَه وخرج منتصراً في آخر القصة      

  . وحوشِ البراري وحية واقعة بين خيول الفُرسانلخيله بطالً لها يحاوُل رصد قصة صراعٍ 

 ه الخيل تُحـسن   ، وهذ  حجماًوحاكي الهيكل المبني روعةً وجماالً      يل امرئ القيس تُ   خو          

    المناسب المنسجم مع مستجد كضح الرها    ات الرصاحب امرؤ     ذلك ا منه لة قبل أن يطلب ويرسم ،

، ففـزع     بفحٍل من الظّباء حلَّقت فوقَه عقاب فضربتْه بقـوة          صورةً لخيله مشَبهاً إياها    القيس هنا 

 وغايةٌ فـي حـسن المنظـر       – ساهم الوجه    – الوجه   ةُري متَغ  الخيلُ وهذه.  منها ومضى مسرعاً  

، وهنا   حمُل الفرسان إلى الصيد أيضاً    ، وت  قوم بحمل الفرسان إلى األعداء    ، وهي ت   وجمال الخلق 

ـ حيثُ  .  ، والصيد  المعركة:  يحاوُل امرؤ القيس ذكر بعض فوائد خيله في ميداني         مزبـين   ج 

  . ، طالباً من وراء ذلك وصف خيله وإظهارها بصورة مبتَدعة مبتكرة الفخرِ والوصف

الخيل كما يرى   ف،   ة لبطولة الشّاعرِ وشجاعته   يحظ أن الخيل تمثُّل صورةً فخر     لمالمن ا و        

، وهـي     الرجولة والفروسية  ، وعنفوان  أحمد بو يحيى ترتبطُ بالفخر ألنَّها رمز البطولة العربية        

 تعـد   فالخيل لم .  )1(الحصن الحصين لإلنسان العربي حيثُ الهجوم والسباق والتّراجع والمغامرة        

،  ، وأداةً قوية من أدوات الفخـر   والشّجاعة ، بل غدت رمزاً للبطولة      للتّرفيه عن النّفس   أداة لهوٍ 

  . بل وعنصراً هاماً في بناء المجد والعزة
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،  ، يحاوُل من خاللها رصد الكثير من أوصافها        بصورة متْقنة الخيل عند امرئ القيس بدت      و    

  ] الطويل [:ويقول أيضا في هذا المعنى   . لموسة مكتملة العناصر ئ صورةً محتّى تخرج للقار

ــ ــٍل  هيىعلَ ــدكَ الْنَه ــز اْجــو ج ةِلاْر
 

 لَــمالْ َأشْــو دــهَل الْخَيغــميةَ بِالــضرحى 
  

ِلاْفَــى الْتٌ علَــاْرِفَـتٌ مــشْاْلَــه حجبــ
 

 لسظَ الشَّ مِيى بالـشَّ  ِل ع وى  ـ  جِ شَـن  اْسالنَّ
  

ــ ــَأن مكَ ــراْكَ ــدن ال ِلاْ رىه علَــف منْ
 

ـ  وصمٌّ صـالْ    م ـ  اْب قي ـ    ي  ىوجن مـن الْ
  

ــ الِْلغَي ــن م ــث سور يــاْم ــده خَ ِلاِْئ
 

 ــد ــد َأغْوقَ ــ والطَّيتَ ــي ف ركُنَيــاْ و هاْت 
  

ــ جــاْو لَيع ــ دــلُّ َأس ــه كُ ِلاْحم هطَّ
 

 ــاْتَحَأطْــاْم هاْرــفُ الراْمــاْحِ تَحياًم 
  

ِلاْووةُ منْـــاْ هـــراْت كََأنَّهـــيـــمكُ
 

 بِعــج لــد ــزة قَ ــررز الْ َأتْ جلَح ــي هاْم 
  

ِلاْخَــد مــن الْوبــري الْرعــه وشْــوَأكْ
 

 ــر ــذَع اْتُ بِهــر س ــب يــاً نَق  دهواً جلُ
  

ــ ــزىعلَ مج ــ ى ــٌلخَي تَج وــَأج ِلالُْل بِ
 

  الــص كَــَأنِإذْاْو ر ــدهــ تَجـعدوه 
  

ِلاْنَس ذَيــق َأخْــو والــراْقَــرِل الْيــطَوِ
 

 هــبٍن بِقَرتَّقَــير وااْوَل الــصاْجــفَ 
  

ـ  يشِ منِّ وحء الْ اْن عد وكاْ ـ  ى علَ 1(ِلاْ ب(

 

ــ  اْفَعدىــد اْ عــي ب ءنــو ــةرٍ ونَع ثَ ج 
  

 عبـل   – غليظة   ، فقوائمها  حاكي الهيكَل العظيم   خيُل امرئ القيس مرة أخرى تُ      فها هي          

،  ةيمتتمتَّع بصحة جيدة فعظـام ذراعيهـا سـل        ، و  لة في الفر والكر   ا وهي خيٌل جو   –الجزارة  

أنَّه قد  أما الراكب فيشعر وك   .  لبة صماء وغيرها من األوصاف    افرها ص و، وح  ها مشدودة لُرجأو

اً في الصباح إلى صيده والطّير ما زالـت     كِّربم يخرج هذا الفارس      إذ – رال   –امة  ركب على نَع  

،  ، وكلُّ هذا يحدثُ في أيام الخريف الماطرة عندما يكون المطر وسمياً أول الشّتاء              في أوكارها 

، والفرسان تتّقي المطـر بـأطراف        فالجو ماطر .  كأل في الخالء  الرائد بحثاً عن ال   حيثُ يخرج ُ  
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ومع ذلك ينطلقُ امـرؤ القـيس       .  ، والمكان أصبح مخيفاً عندما غُطِّي بالسحبِ السوداء        رماحها

 تُحـاكي بـشدتها    تلك الفرس الكميت التي–، متينة الخلق   الشّديدة–على صهوة فرسه العجلزة    

  .  من أصلب عيدان األشجارالمأخوذةالنّسيج الصلبة وصالبتها خشبة 

 نحو سربٍ مـن البقـر       لخيل في ذلك اليوم الماطر المخيف     امرؤ القيس ينطلقُ بتلك ا    و          

 بيضاء نقية وكأنَّها تلبس بـروداً      د في وصف تلك البقر الّتي بدت جلودها       ر، وهنا يستط   الوحشي

 يطاردهن بفـرسٍ  ، فأخذ    عتْ وهربت زمرؤ القيس لتلك الوحوش فَ    ا ظهر ا  فعندم.  يمنيةً موشّاة 

ر في مشيته حتّى أدركهـن      بخْتَ وذي ذيٍل طويل يتَ    - أخنسِ – ، قصبة أنفه متَأخِّرةٌ    طويل الظّهر 

  .  من هذه الوحوش– الثّور والبقرة –فأصاب الذّكر واألنثى 

، إالّ أنَّه يحـاوُل       ابتكره امرؤ القيس للخيل    لي الّذي ةً على هذا الوصف التّفصي    عالوو          

 صورة فيها    إخراج شْرِكة ية واقعية     ، لطّبيعةا مظاهر    طبيعيواألماكن    فهو يصفُ الحالة الجوي ،

 أمـا   . ، وهذه صورةٌ متحركة حيـة      ، وعناصر الصيد من خيٍل تُطارِد ووحوشٍ تُطَارد        الوعرة

، إذ يصفُ مظهر ليلـة مـن ليـالي           أيضاًة الصامتة فكان لها نصيب في شعره        يالصور الطّبيع 

  ] المتقارب[  :  يقول- إن وجدت مالمحها – الشّتاء مبتعداً في ذلك عن مظاهر الطّبيعة الحركية

اْدووقُــنِ الْاْسجِــاْبعَل الْشْــ َأاْمــكَ
 

ــ  ــحِِاَْأص ــى الْر تَ بــتَ الْاْقَ ذَر اْشَعء 
  

بــاْر ــبـ ــالً واْاً ثقَـ ــضيمزنَـ اْداً نَـ
 

 ــض ــييـ ــاْذَه ِإاْنَء سـ ــالَاْ مـ  ْ  عـ
  

ــو ــداْكَ م الْن بِ يــر ــقُ ــصعشَغْ اْديى ال
 

  كَـــوكَبىن مـــزَلنَـــ تَمـــاْلَفَ 
  

ــتْ عزاْ ــِلوحلَّــ ــجالْه ويــ اْدولُــ
 

ــَأ  ــستْ بِـ ــرهبـ ــتَح فَي الـ  قَهاْاْاسـ
  

حــاً بِو ــخْنَيـ ــاْةَ ملَـ ــ حرِنَّـ )1(اْديـ

 

 ء جبلَـــي طَـــي هتُ بِـــيقَســـ 
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، وهذا البرق يخترقُ     فالبرقُ يأتي في الليل ويحاكي لمعانُه لمعان النّارِ المتّقدة بالحطب                   

 – الـصعيد    – فانجرف التّراب ،  "  كوكَبى "السحب المشبعة بالماء الّتي أخذت تهطُل على جبل         

، وهذا يوضح مـدى      ، أما الريح فقد هدأتْ ألن الريح تَسكن أثناء انهمار المطر           في سيله العرم  

وفي الختام يسوقُ الشّاعر جملةً خبرية عن وصول الغيث إلـى           .  دقّة امرئ القيس في الوصف    

  .  سبيل الدعاء ويبدو أنَّه يريد منها اإلنشاء ال الخبر على ،جبلي طيء

 في  أنواع الحيوان أيضاً أنَّه قد يجمع بين الخيل والنّاقة وغيرهما من          ومما يالحظُ في شعره          

  ] الطويل [  :  ومن ذلك وصفُه للبريد عندما شاهده وقد خَلُص إلى أرض الروم ،صورة واحدة

ــاِْإذَ الْاْ س فَهــو النَّع ــد اْبرج يطــر اْج
 

 لَــعــبٍ الَ الْىح ْ يهتَــدنَــىاْ بِم رِه
  

ـ  بِاللَّ ىرد الس يبرِ ي  ـنـ  ِل م خَي  رِل ب ـراْب
 

 وِداْ معــىباْنَصِ الــذُّوص كُــلِّ مقْــىعلَــ 
  

ى الْ تَراْم نم ء اْطَ َأع   قَـد ـهف  رـد1(اْ تَح(

 

  ركَــس َأقَــبنِ الْاْحغَــضطِّــرٍىتَمم  
  

، في حين كان يسير في طريق        ويبدو أن الشّاعر عندما دخل أرض الروم شاهد البريد                  

.  ، لذلك يضج الجمل ويرغو لطول المـسافة         عالمات إلرشاد المسافرين   ا ال توجد فيه   ةواضح

ل البريد الّتي    حيثُ رأى خيو    ؛  فقد شكَّل للشّاعرِ إشارةً ومعرفةً إلى الطّريق الصحيحة        أما البريد 

ئب فـي   ذّ ال شابه الّتي تُ  ، ثم يعمد إلى وصف خيله      تسير ليالً وقد قُصتْ أذنابها لتكون عالمةً لها       

    .جميعها ايُل بالعرق من نواحيهلخ ا، وقد تبلَّلت هذه ضمورِ خصرِها

 حاُل وصـفها    ، وهذه  أما وصف النّاقة فقد كان إلهاماً لطائفة كبيرة من شعر الجاهلية                    

  ] الطويل[                                  :  قول عمرو بن قميئة، ومن ذلك في أرض العجم

ــ ــاْفَي َأص بر ــاْح ــربٍ بعثْ مِاْتُ ك
 

ــد نِإ  ــَأك قَ ــنصر َأقْ ــتُ ع ــة ِل رِحو طُ لَ
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ــ اَْأمــد ــرو تَجِ ــهاْح ذَين ال مِاْتَ س
 

ــ  ــمفَقُلْ ــتُ لَهس يروــد ــا ف ــميلَتاْى خَ   لَكُ
  

َأر قَّفَــــةوــــماْساْغُهمِاْ بِخَــــد
 

 اْمهــضم لَحنْــسٍ قَــد اي عــىا ِإلَــوماْفَقَــ 
  

مِاْ بِبغَــاْعه نــسوِب شَــدياْتُجــ
 

ــ  قُمــو ــ وجىتُ ِإلَ ــء كَالْاْنَ فَحبِل ج ــة لَ
  

مِاْ بِقَتَــاُْؤهــاْم ظَلْ خُلطَــتْوولَــ
 

 ــُأد ــفَ ــشَّ تَطْىِلج حتَّ ــع ال ــداْس قَملُ اً ص
  

ــ لَيعــه خَل يــن ــطٌ م ــ قَطَ مح1(مِاْاً و(

 

 فَــَأودرمــتُهلَــاْ مع ءــىح نِيوِر  هد
  

، حيثُ قام أصـحابه       الحر دشتدات ا  أصحابِه الكرام وق   فها هو عمرو أراد االرتحال مع             

حـَل فـي    ف، أما عمرو فقام إلى ناقة شديدة غليظة تُشبِه ال          إلى نوق سمينة قوية قد ُأحكم ربطُها      

، وانتهـى    ما ساروا أصبح الجو معتماً ولعلَّ ذلك لحجب أشعة الشّمسِ من الغبار           وبعد.  عظَمها

    يتناوب إلى عين ماء ام   المسيرمعليها القطا والح   .    الشَّمس حجبهـا   فناقةُ عمرو الغليظة يغُبار 

        سيرها في وقت الهجيرة حين اشتد الحر وهذه النّاقةُ هي نفسها ناقة امرئ القيس         نتيجة سرعة ،

  ] الطويل[          : ، وأجمَل رسماً إذ يقول غير أن الصورة عند امرئ القيس تبدو أدقَّ وصفاً

ــذَ مــاٍْل ِإذَو النَّاْ ص ــم اْهــر جهو اْر
 

 عــد ــلِّاْ ذَفَ ســالْ  و ــه ــك بِم عنْ جسةر 
  

ــرتْ َأظْاِْإذَ ــه ــالْيس تُكْ م ــشَّر اْء منَ
 

 غ ــع ــاْطَيتُقَطِّـ ــَأن متُنَـ ــواً كَـ  اْنَهـ
  

تَرنْ ىع  جم در فْى الـض ـررِ ه رـشَجاْاً م
 

 عــب ــيـ ــيمنْن الْيدةُ بـ ــنِ كََأنَّكبـ  اْهـ
  

ـ بِ الْ صالْ جعلْ ىثُ مـ و هـ  اْم غَي  َأم ر ـراْع
 

ـ اْتُطَــ   ســمٍ اْ بِمنَىحــص ن الْاْرير ظُـ
  

ــاِْإذَ ــه رِج نَجلَتْ ــذْاْلُه ــ خَ فُ َأعراْس
 

ــَأن الْ  ــصكَ حىــن ــ خَلْ م هاْفَأمــاْ و هاْم 
  

ــل صــُلي يز نْوي فــد ــرن بِعبتَقَ )2(اْقَ

 

  ــل ص ــَأن ــرَل الْيكَ ــم وِ حتُُي نهــر يط 
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                      وقت اشتداد الحر ريعة الّتي تقومة السالقوي هإلى وصف ناقت فامرؤ القيس يتخلّص   ثم ،

شْباً      تسيرفي س        في األرض المبسوطة الّتي اكتستْ ع خمة تجداً   ي، وهذه النّاقةُ الضره رها وكأن

 نتيجـة   الخلـف  و األمـام   من قد علِّقَ عليها فيدفعها إلى السير حيثُ يتطاير الحصى تحت خُفِّها          

،   يحاكي صوت النّقود الزائفة فـي منطقـة عبقـر           المتناثرة ة الحجار فأصبح صوت ،   إسراعها

  وقـت اشـتداد الحـر فـي       ها وخروجها   ت، إضافةً إلى سرع    ويبدو أن كبر حجم النّاقة وشدتها     

 التّشابه  ، وربما يعود    وغيرها من األوصاف تبدو متّفقاً عليها من قبل شُعراء الجاهلية           ، الظّهيرة

 إلى  –ين  ي رغم وجود بعض هذه الصفات عند الجاهل       –  القيس وعمرو  امرئ:  الكبير بين ناقتي  

  .  وأدلى دلْوه ، منهما لآلخرنظمهما ذلك الشِّعر بعد أن غادرا أرض الشّام فاستمع كُلٌّ

،  والوصفُ لم يقف عند هذا الحد بل وصل إلى ذكر األماكن ورصدها رصداً جغرافيـاً                      

،  ، وبعلبك  ، وشيزر  وظهر هذا النّمط عند امرئ القيس أثناء رحلته إلى القيصر حيثُ ذكر حماة            

وتجاوز .  من األماكن الشّامية والرومية   ، ومدافع القيصر وغيرها      ، والحساء  ، والدرب  وحمص

  ] الطويل[      :  إلى وصف داِئه الّذي أودى به في أرض الروم ومن ذلك قولُهاألمر ذلك عنده

اْفُـــسطُ َأنْقَاْس تُـــس نَفْـــاْولَكنَّهـــ
 

 ــو ــفَلَ ــاْ َأنَّه ــ نَفْ تَم سومتُ جــةًي ع 
  

ــاْ ــلَّ منَاْياْنَـ ــولْلَعـ ــن َأب تَحـ اُْؤسـ
 

ــدلْ  بوــتُ قَر حــاْاً د يــم عاً بةــح ص د 
  

ـ قَ الْ ضِيمغْتَالً كَ يلقَ ـ  ح اْطَ ثُي ـ  ع س1(اْر(

 

ــشْتَرى الَشْــ    ــاْ ي منَو َأن ــو  هتُيرتَولَ
  

عمة إلى بْؤس ويأس    وتحولت حياته المنْ   ، وصحتُه بدلت بالقرح الدامي     فجلده َأخَذَ يتساقطُ          

  ] المتقارب[ : ويقوُل. ، فأصبح الشّاعر ال يقوى على النّوم  بعدما ألبسه الطّماح الحلة المسمومة

ــ ــنَك َأنِّيكَـ ــبيـ ــرِسِن مـ  النِّقْـ
 

 رةٌ عــــي بِــــي تَرينــــاْمــــِإفَ 
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ــ ــاْتُخَـ ــاً وسُل لَبِيـ ــبسِملَـ  تُلْـ
 

 ورــي ــرح فـــ ي الْنصـ ــةيقَـ   جبـ
  

ــنَقْشِ ــكَ ــمِتواْ الخَ ي الْ فــر )1(سِجِجِ

 

ـ تَــرى َأثَــر الْ   ـ حِرقُـ  لْــده  جِي فـ
  

، فقد انتقَل إليه عبر الجبة المـسمومة          بداء النّقرس  ه ُأصيب فبدا الشّاعر بهذا الداء وكأنَّ             

 والوصفُ هنـا تغلـب عليـه      .  ائف في الصح  – نقوش   –فظهرت القروح في جلده كأنَّها أختام       

رالعاطفةُ الباكية ألنَّه يصوعيفة وقت انكسارِهحالة الشّاعرِ الض  .  

مما يالحظ في شعر الوصف في الديار األعجمية أن هذا الشِّعر قد تَعرض لمظاهر الطّبيعة                    

 نراه  – مثالً   – ذا ما وصفَ الخيلَ   إ، ف  كافّة  أحوالها ا الشّاعر فحاوَل أن يصورها في     الّتي شاهده 

، وقد رصد هؤالء الشّعراء معظم جزئيات الـشيء          وغيرها ، وسرعتها  ، ولونها  يصفُ حجمها 

 اتّبعوا في وصـفهم      هؤالء الشّعراء  المالحظ أيضاً أن  و.  الموصوف وترجموه إلى أبيات شعرية    

، أما رقعةُ    لى المحسوسات المحيطة بهم    حيثُ عمدوا في تشبيهاتهم إ      ، منهج الواقعية والوضوح  

، إضافةً إلى مظـاهر      ، والنّوق  الخيولو ، الصيد ، و  وصفهم فقد امتدت لتصفَ رحلة الظّعائن     

  . ، ووصلت إلى وصف األحوال وغيرها الطّبيعة الصامتة وخصوصاً الليالي الماطرة

  

א א א−א :א

، وذلك ألن الشّاعر الّذي يحذِّر من اجتنـاب          حذير والوصية غرضاً شعرياً واحداً    يعد التّ         

فالتّداخل بينهمـا  .  تّباع آخرهة أو تلك بترك أمرٍ من األمور وا     شيء ما يكون قد أوصى هذه الج      

  . ، ويقتضي هذا التّداخُل أن يدرسا في غرضٍ شعري مستقل بين

           ا التّحذيربارز        أم ة في أرض العجم فكان لهما ظهوروالوصي       رتَـشْعوذلك عندما اس ،

، أو ربما استـشعروا حاجـة       خطراً في الديار األعجمية يتهدد قبائلهم      بونأولئك الشّعراء المغتر  
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 أما  . ، فنظموا الشِّعر تبعاً ألحد السببين السابقين       أهليهم إلى النّصحِ واإلرشاد على سبيل الوصية      

  فقد طرقَه حجر بن خالد عندما قبـع فـي أحـد الـسجون               – الوصية والنّصح    –السبب الثّاني   

  ] الكامل[                                 : تشوق إلى امرأة كلبية فقال يوصيها، حيث  الفارسية

ــ فَأي ــ ضِر ــو مسرِاْفَ ــقٌ َأثَ حالْاْو
 

ــ  ــ حيناقْفَ اْيءــَأ ْ الَ ك ــاْب ــنَّ ِإك لَ ني 
  

ــ ــرب ْ الَاً وسغَـ ــم ْ الَاً ومـ الْاْزعـ
 

 اْذَِإوــلَ ه ــتُكْ ــرِتُ ْ الَ فَ يدــ ي جِاْعاًز 
  

يــع ي الْطــزِج َليو ــقْي ــب اَألُلتُ الْاْطَ
 

 ــو ــتْ خَيِلدبتَاسـ ــهاً َألنَـ ــثْ مكلـ  هلَـ
  

ــر بــلَاً ع يهــالْ الَ و ــ عُليصفَ 1(الْاْي(

 

ــغَ  يــ الْر جدــرِي ــتَ نَأ بِ ــوقُ لَنوكُ ةًح 
  

 على إسداء طائفة    ، من هنا حرص    جلياً وتعلُّقُه بها بين   فتشوقُ الشّاعرِ إلى هذه المرأة يبدو             

ـ      ،، فمن ذلك مطالبتُه إياها أن تلتزم حياءها        من النّصائح لتلك المرأة    رأة  وأن تتخلَّق بأخالق الم

 أما إذا هلك الـشّاعر وأرادت هـذه         . العربية أثناء األعوام الّتي يقبعها الشّاعر في أرض فارس        

 يعنـي   ، ألن ذلـك    رجٍل عاجز جبان  ب أالّ تقترن إال فعليها    و  ، المرأة أن تتزوج فعليها أن تصبر     

في صفااستبدالها للشّاعرِ الشّجاعِ الكريم برجل ضعيف ال يشابه الشّاعر وخصائله الحميدةت ه .  

 فـي  - بالمرأة الكلبيـة  ، فهو ال يعبأ ه فقط سفْنَبِ ظ أن الشّاعر في نصائحه يعنَى     والمالح        

وهذه األبياتُ تحمُل   .  وإنّما يهتم بما سيقاُل بعد موته عن تلك المرأة المرتبطة به           -حقيقة األمر   

 أنفسهم أزواجاً لنسائهم فـي      ، الّذين يرون   عية لدى الجاهليين  في طياتها لمحةً عن الحياة االجتما     

 فالشّاعر يخـشى أن يمـوت فـي أرض         .  ، وهم أزواجهن أيضاً في فترة مماتهم       فترة حياتهم 

أحافظـت علـى    :  ؛ وجلُّ همه ال يتركّز في قتله وإنّما فيما سيقاُل عن زوجِه بعد موته              الغربة

  هجت غيره      ؟ أم أنَّ  سيرتاألبيات تكـشفُ عـن         ها خرقت جدار اإلخالص والوفاء وتزو ؟ كما أن
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،  حيثُ يأبى الشّاعر أن يفقد حياتَه وزوجه في آنٍ واحد         .  الحالة النّفسية للشّاعرِ المتمثّلة في الفقد     

  .  الزوج على أقلِّ تقديرفإن ذهبت الحياةُ فليبقَ

،  قٌ بقوة فـي أرض العجـم      و عند استشعار األخطار فهذا مطر     أما التّحذير والوصية            

، ومن    ذلك يعود إلى كثرة الصراعات بين العرب وغيرهم من األمم وخاصة الفُرس            دولعلَّ مر 

ـ ن ي أ، حيثُ تخوفَ الشّاعر      وم ذي قار   إبان ي  ن كسرى لقيس بن مسعود الشّيباني     ذلك سج  هز م

  ] الطويل[    : قائالًإليهم ينصحهم ويوصيهم ، فأرسل   تحيطُ بالعرب آنذاكقومه أمام أعتى قوة

ُلِئــاْ ون بــركْــ بءاْبــنْ اَألربِــخْ ينمــِل
 

ــتَيلَ ْ الََأ  نَأي ــر ــوشُ الْ سحيو ــلَغْب تي 
  

ــيِل ــ مَأصنْ عرفٌوو يــز جر ــاْج ُله
 

 مهنَيــب حِلْالــص واِهللا بِــمهيصــوُأفَ 
  

لَع  ى الـدرِه  ـ اَأل، و اْيم ف ـ ي غَالْ اهـ اْو ُلِئ
 

 وـ  ةَاْص ـ  ٍئرِ ام ـ  و لَ ـ  ناْ كَ ف كُيـ  أَ م كُنَاْعم 
  

الْ الَو بحإِ ر ـ  الْ ن اْملْ لِ ءـ ب رِح ـ اْ و 1(ُلص(

 

ــِإفَ  ــ ومكُاْيــ ــبرقْتَ ْ  الَفَّالطَّــ  هنَّــ
  

، فهو يتمنّى أن يحمَل سالحه ويمتطـى         ألول يصفُ حالَه وضعفَه   فالشّاعر في البيت ا             

   هي       حيثُ لم يعد يقوى على ذلك      - هذا على سبيل التّمنّي    -صهوة بغلتالعمل الماد وهنا يترك ،

، فيوصي قومه بالصلح واجتماع الكلمة لتتحقّقَ لهم         إلى الفن القولي المتمثّل في النّصح والوصية      

 –  رغم أنَّه سيدهم   –ثم يعود في البيت الثّالث إلى تذكيرهم بضعفه وقلّة حيلته           .   أعدائهم هزيمةُ

  . معلِّالً ذلك بمصائب الدهر

                 هطاع في قومم شريف دية سوصي مـان قـد         واألبياتُ تعرضالز مصائب غير أن ،

نموذجـاً   نفـسه أ   يتّخذُ مـن  ، و  على إسداء النّصائح والوصايا   جعلَتْه سجيناً ضعيفاً ال يقوى إالّ       
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  هعلى قوم هيعرض       ديالس هحيثُ كان في سابق عهد ، وأضـحى اآلن تحـت غوائـل         المهاب ،   

  . هم ومنعتهم قومه في شرك قوت أالّ يقَع على الشّاعر جاهداًيحرِص وهنا ، األيام

 اإليادي الّتي تجـاوزت     طولة لقيط ، م  ُل التّحذير والوصية في أرض العجم     وخير ما يمثِّ           

   ]البسيط[             : ينذرهم قال  إياد لقومهسمع الشَّاعر نبأ غزوة كسرىينما حف،  الستين بيتاً

ــ الْنَح زِوــج يرم ةــر ــتَجاً ومنْداْتَ اْع
 

ـ مزكـب الْ  اْا الر  َأيه بْل  ـ  يجِ   عجـلٍ  ى علَ
  

اْ نَـصع  ص قَـد   ُأع  لَم ي ِإن ْأ الر ى َأر يَأنِّ
 

 ــغَْأب ــل اْ ِإيــْلد ــاً وخَلِّ ف يــر هِمِ اْ ست
  

ـ    وُأح ىشَتَّ َأم ـمـ  ك ـ جسِ فَا اْر النَّ ع1(اْتَم(

 

ــ  ــاْي ــ لَه ــتْاْ كََأنسي فَ نَفْ ــنَ ُأم وكُمر 
  

حيثُ تقيم   رِع في طلبِه   أن يس  – الجزيرة الفراتية    –  يسير نحو الجزيرة   يخاطب الشّاعر من       

 علـى   تحسريو.   من مصيبة ستحلُّ بهم إن لم يحذروها       ذر سادة قومه   أن ينْ  يطالبه، و  قبيلة إياد 

تحذيره على  ، وأن يؤخذَ     ، وتشتَّتتْ آراُؤهم آمالً أن يجتمعوا في مصابهم        قومه إن تفرقت كلمتهم   

ينتقُل من التّحذير المباشر إلى األعداء.  محمل الجد تهم وفتكهمثمالبسيط[  : يقول.   واصفاً قو [  

ــ َأموســي ــ كََأمكُما ِإلَ ــدِل اْثَ ــرعاْبال اْ س
 

  لَكُـــماَْأبـــ ْ اً الَمـــن قَووفُاْتَخَـــ ْ َأالَ 
  

ثْم َل السفـ  ي ـ ى الْ شَنَة تَغْ عالطَّ ثَوـ  و عاْب
 

ــ  ــماْ َأريِإنِّ ــ وَأركُ ضــاً تُع بجــو بِه اْن 
  

ــشْ ْ الَ ــر اُهللاوعريـ ــ َأمن َأضـ اْ نَفَعـ
 

 ــَأب ــواْنَ ــَأووء قَ ــكُممٍ تَ ــقى علَ   حنَ
  

ـ من الْ  مجـ  و معِ جو تَز ـ ع هـ ي الْ د اْقَلَع
 

ــ  َأحــاْر ــرِس َأباْر فَ ــء الْاْنَ ــموملُ لَه ك 
  

كَشَو   جي آخَـرـ اً و ن  اْي الـص  الـسو باْلَع
 

 ــم فَهــر اْ ســي ــيكُمع ِإلَ ــ ب  تَقطن ملْ
  

ـ  خِ مـن  يرِاْمشُم الـشَّ   ال  ثَه ـ الن اْصدعنْ
 

 لَـــومج َأن ر ـــمهــاْع  ا بِهدتـــهومـ
  

ــيه ْ الَ عجِإذَو ــاْن ــ اْ غَاْ معجــٌل ه اْف
 

 ب لَكُــماْحــرن الْومٍ يــسنُّ كُــلِّ يــويفــ 
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ـ  اْقُ نَ يحرِ ـ  ىررٍ تَ ـ  اْنَه الـس   منْ طَع1(اْ ق(

 

 ــز ــرخُـ ــَأن لَحواً عيـ ــمنُهم كَـ  ظَهـ
  

هم ،   الشّاعر قومه إلى أخذ الحيطة والحذر من الفُرس الّذين جدوا فـي طلـب              وهنا يدعو         

.   داللةً على سرعتهم في طلب عـدوهم       – الدبا   –يته األول يشَبه الفُرس بالجراد      والشّاعر في ب  

الرطبة رغم أن الفُرس    مأنّوا في أرضهم المسترخية     وم الشّاعر قد قَرت عيونهم واط     ومع ذلك فق  

.   الفُرس لقبيلـة إيـاد     ، أما دوافع الغزوة فهذه مبنيةٌ على غيظ وحقد يحملُه          وا لهم العدة  دقد أع 

       هتحذير َؤكِّدس ليُل من صورة الفُرهنا يهو كُلَّ أسباب النّجاة      والشّاعر هوالمالحظُ ،   ، وليأخَذَ قوم

 أن الشّاعر ينَبه قومه إلى طبيعة الفُرس الّذين ال يخضعون لعقيدة دينية قوية تـتحكَّم فـي                  أيضاً

  .  مع الفرس لمستقبل إياد إن هزِمت في حربهاوُل أن يرسم صورةً ضعيفة، وهنا يحا أفعالهم

، فهم أبناء الملـوك يـستخفّون        ، ومن مكانتهم   ثم يعود الشّاعر ليرفَع من قيمة الفُرس                

، وذاكـراً    ، ثم يعيد تأكيده لسرعة مسير الفُرس واصفاً جهوزيتهم الحربية          بغيرهم لفائض قوتهم  

 وهؤالء الفرس تركـوا النّـوم       – من أعظم جبال العرب      –هالن  ثأن باستطاعتهم هدم قمم جبل      

     ثم انتقل إلى األوصاف الجسمانية للفُرس ذاكراً خـزر عيـونهم          .  النشغالهم في عد العدة إلياد    

 قوة الفـرس    الشّاعر يتنقَُّل من  ف.  أعدائهمتهم ب ي داللةً على لؤمهم وشدة نكا     – النّظر بمؤخّرتها    –

 قد جاء بألفاظ المـدح ،       ، وهذا الحشْد    أشكالهم  إلى إلى جهوزيتهم ثم إلى إعداداتهم إلى أن يصل       

           هقوم دظَمِ الخطر الّذي يتهدع توضيح أراد من وراِئه الشّاعر س هـذه      غير أنللفُر صفخص ،

  . اد فيدفعهم بذلك إلى االستعداد والتّنبهي شحذَ هممِ إ يستطيع، علّه اللوحة المفْزِعة

أحـدهما فـي غايـة    :  وينتقُل لقيط إلى صورة إياد عاقداً مقارنة بين صورة خصمين                  

بِهطْمئنّاً تََأهم هفي أرض راتع البسيط[                                       : يقول.  ، واآلخر[   
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ــن مد ــو ينِ بكُمتــض الَ رِياً و ْ عــب اْش
 

 ن لَهـم  يـرو   ْ  الَ  بـلْ   ، غَلُهمثُ يشْ حر الْ الَ 
  

ــ فيعــلِّ م ــٍل تَب كُ ــتَم ــن مزوغُ عراْد
 

ــ  ــتُم تَحوَأنْ ــنن اَألرورثُ ع ضــفَه س  
  

ــتَنْوجتوبِــد قُلْرِ الْاْنالر ــةــععاْب
 

 ِل آوِنَـــةًوَل الـــشَّاْيـــن حوقحـــوتُلْ 
  

ـ ا اللَّ  وهـذَ  نومعتَج  ْ الَ ي  ـ  ثُ قَـد عماْ ج
 

 حيةًاْنِ ضــب اَألمــاْن ثيــوبــسوتَلْ 
  

ــص اللُّه ــر يــذَو هو اْثاْ هــقَع ص ــك اِْل
 

ــ  ــي فَرِتُمَأنْ ــذَاْقَ ــ ْ  الَاْنِ ه ــه ويقُ م لَ
  

ــو ــ ه ــم تَغْ ــه ظُلَ ــاْشٌَل لَ طَعق 1(اْكُم(

 

 ــد ــن وقَ م ــم ــطْ َأظَلَّكُ ــ شَ  رِكُمرِ ثَغْ
  

، حيـثُ   ويحاول لقيط من خالل هذه المقارنة تأجيج نار العداء لدى إياد تجاه الفُـرس                     

 وخصوصاً فـي أمـر       ، يعرِض جانباً من السياسات االستعمارية الّتي اتّبعها الفُرس مع العرب         

، ومـع ذلـك      ، في حين يذهب ناتجها إلى الفُرس       فالعرب يزرعون أرضهم  .  ألرضزراعة ا 

وهنا يحاوُل لقيط جعَل قومه يتركـون األعمـال         .  ن بإياد الّتي تزرع أرضها    فالفُرس متَربصو 

الحياتية من زراعة األرض وتلقيح النّوق وغيرها واالستعداد للحرب اآلتية الّتي أزمعها علـيهم              

 في إشارة   –أحدهما يستطيع البطشَ باألسود     :  ، ثم يقسم الشّاعر قومه إلى فريقين        كسرى الليثُ

فلقيط يعيد تهويله مـن قـوة       .  هضعيف عاجز غافٌل في ازدراعه ولقاح      وثانيهما   –إلى الفرس   

 أن الـشّاعر     ، ة، ويبدو من خالل ازدحام القصيدة بألفاظ التّحذير والوصي         الفُرس وشدة نكايتهم  

         هذا اإلنذار على محمل الجد هِل          كان يخشى أالّ يحمَل قومـبمختلـف س قلذلك عمد إلى طَر ،

  ] البسيط[                      : وها هو أيضاً يعمد إلى الحماسة حيثُ يقول.  التّهويل والتّحذير

قَدو وتَر   ـهش الْ اْن ب ـرح  بِ قَـد  ـطَعاْ س
 

ــ  ــاْم ــاْ َأري ِل ــاْ نيمكُ ــم اً فيلَهب ــة ين 
  

ضيحاْ فُـؤَ  يدـ    ي ير ـ  اْ لَـه ـ  نَقَ دن قَ اْع
 

ــفَا  ــيا غَلوفُشْ لْأيــر ــنْ بِ نٍيٍ مــس ح كُم 
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ــاِْإذَ ــه ااْ يقَ ــُل لَ ــةً كَنَعــ جرِفْ اْ غُم
 

ــوتَكُ ْ والَ  ــنونُ ــا كَم ــد قَ كْاْ بــتَ م عاًتَن 
  

ــا اِإذَ ــيد طَرِاْتَفَسـ ــاْاً زفَـ اْده طَمعـ
 

 ــس يعــى حيالْ و َأن بــس خْاْمَل مهــد ل 
  

اْجزعوا الْ عرتَشْتَس  ْ ر الَ با الص وعرتَشْسوا
 

ــا  ــنَوقْفَ ااْا جِيو كُمدــح مــو ماْا ذكُمر 
  

دــد جوالنَّا ِللْو يــس ــق ــشِّب اْرعَل وال
 

ــ  صنُوــو ااْا جِيو كُمدــج ــيولُ ا سوفَكُم 
  

ــر حوــس زِ نكُمتالَو  ْ ــتَه ــولكُ لَعاْا ه
 

ــوا  ــا تالْورشْ ف ــم ــريدكُ زِ َأنْ حكُمــس  فُ
  

)1(اْخَعــشَةَ النَّيــ بِىلَ بِــَأعتُم تَــركْاْكَمــ

 

  بعــضاً ِلناِئبــة ضكُم بعــيــدع ْ والَ 
  

                  هعلى التّنب مهوإجبار هلقيطاً يحاوُل استفزاز قوم عن     يالحظُ من األبيات أن رصحيثُ ي ،

  ، علـيهم  رهم رغم أن الحرب قد ُأعلنـتْ      طريق التِّكرار على أن قومه ما زالوا في دعة من أم          

، ويحذِّرهم   ئب يجنِّبهم ويالت الهزيمة    فيطالبهم أن يشفوا غليلَه باتِّخاذ قرارٍ صا        ، وسطَع شهابها 

ي ما بين ترغيبٍ    س إلى التّيار النّف   هنا يعمد و.  وا في جمع المالِ   ل في نفوسهم فينشغ   أن يستقر الذّلُّ  

  . الهزيمةهيب من الذّلِّ الّذي تَفْرِضه ، وبين التّر في الحياة الهانئة المطمئنّة في حالة النّصر

،   الجياد – العامَل النّفسي ويلجُأ إلى التّحريض المادي المتمثِّل في صون السالح            تركثم ي         

، ثم يذهب    ع وإالّ فالهالك واقع ال محالة      وترك أموال التّالد والمتَ    –، والنّبال وغيرها     والسيوف

لى ذلك مـن قـضايا       وما يترتّب ع    ، الشّاعر إلى ذكر النِّساء لما لهن من وقعٍ في نفوس العرب          

هم بحادثـة    ثم يذكّر  – عودة للمنهج النّفسي     – في محاولة استفزازية الستنهاضِ عزائمهم       الشّرف

، لـذلك     فالشّاعر يدرِك احتمالية تساهل إياد في مثل هذه المواقف         . " النّخع " عن جدهم    تخلِّيهم

  . ، فالتّاريخُ قد يعيد نفسه مرةً أخرىفونها لئالّ تتكرر رحادثة يعيعمد إلى تذكيرهم ب
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 يستفاد منهـا قبـل ابتـداء         التي ويعرض لقيط في هذه المطولة لبعضِ النّصائح الميدانية              

   ]البسيط [        : إذ يقول.  ، واالحتراس ، حيثُ طالبهم بإذكاء العيون وراء األشجار المعركة

ـ ى الْ  تُر ىحتَّ خَي  ـنـ  ُل م تَع اْدـ  اِْئه عجاْ ر
 

ـ وا الْ كَُأذْ  يعو رو اْن  الـس ءا رحِ وـ ح تَرِساو 
  

ــد ــ لَقفَقَ يتُمــَأم ــ بِ ــاْرٍ ح عاْزِمٍ فَز
 

 ــِإن ــفَ بغُل ــتُم ــد ى علَ ــن بِ اْ ضرِكُم 
  

اْكُم قَرعـــمٍ مـــنْعـــدو بِعظْـــِإن الْ
 

ــمتُلْ ْ الَ  ــٌل لَيــ هِكُ ــستْ ِإبِ ــٌلم لَكُ   ِإبِ
  

رــي جــى ــم َأنْ ِإنبِرِكُماْ ِلغَ ــدعفُكُ اْ ج
 

 يــه ــ ْ تَ الَاْه اْمــن َل مرالَ زــ ْ عٍ و  ٍلِإبِ
  

ظِْإني ــر هوحا يــو ــتِّكُموتَ ــالْ وال عم اْد
 

ــرتُثْ ْ الَ  ــوا الْم ــاْم َل ِلَألعاْدــم ِإنَّه ء 
  

ــهَأل هاْلــ ِإن ُأص يبوــر ــا م ع1(اْةً تَب(

 

ــواِهللا  ــنْا ا م اَألم ــت ــذْاْوفَكَّ ُل مــد َأب  
  

 في بيته الثّاني أن يناقش قضية الحرب بطريقة عقالنية إذ يعرض عليهم المحاربة              ويحاول      

عود ثم ي .  ، ألنَّهم فعلوا ما باستطاعتهم     ، فإن هزِموا فال ضير عليهم من لومٍ أو ندم          بأتم استعداد 

في األبيات األربعة األخيرة إلى تكرار وصاياه المتعلّقة بجمع المال والغفلة عمـا يـدور حـول              

، ويسير ضمن مسارِه المنطقي      ، غير أن الشّاعر هنا يغَلِّفُ نصائحه بالحكمة ألخذ العبر          القبيلة

الشّاعر يعيد الفكـرة  ف ؟ من بقي منكم، وسيذلُّ   سيأخذهاو إن كان العدالعقلي إذ ما فائدةُ األموال    

وفي البيت األخير يدعم هذه     .  آِل الماِل للفُرس للتّأكيد أن الماَل ال قيمة له في الحرب          نفسها في م  

هخلَّداً في أهلالماَل ليس م النّصر أو الهزيمة الفكرة ذاكراً أن أسباب هوإنَّما تتحكَّم في وجود ، .  

         والمجد على سبيل التّرغيب        ثم إلى عوامِل العز إلى الماضـي       ، ينتقُل الشّاعر حيثُ يرتد 

ثهم ا قومه أن تخـاذلهم يفقـدهم تـر        ، وهنا يهدد   ليذكُر األمجاد المتوارثة الّتي حازها أجداد إياد      

   ]البسيط   [ : يضاً أ؟ يقول ، كيف ال وعزهم الحالي سيضيع إن لم ينهضوا نهضةً واحدة المجيد
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ـ ا اً قَـد  ِإرثَ ـ  تُ َأن فَقْشْ ي يدنْفَ وـ ي عاْقَط
 

ــ  اْيــو ــم قَ ــنمِ ِإن لَكُ م ِإر ــم  ث َأوِلكُ
  

ــِإن اْ ضَأو هــر آخ اعذَلَّ و عــض )1(اْتَّ

 

 ــواْم لَــيع دــري كُم ِلكُــمَأو ــزع  
  

       يستمر      هنصائح درفي عشرات األبيات األخرى     في س هعامداً في العديد من      وتحذيرات ،

، وفي الوقـت ذاتـه       هذه الوصايا إلى العبر المستوحاة من التّاريخ القديم ومن الحاضر المعاش          

وقد ذهـب إلـى نمـاذج       .  عمد إلى تكرار العديد من األفكار واضعاً إياها في قالبٍ لغوي جديد           

 نـاهالً مـن      ، ة والعزة ورفض الذّل متَمنّياً أن تكون هذه النماذج أسوةً لقبيلته          يقْتدى بها في األنف   

  ] البسيط                   [  : وقد ختم قصيدتَه قائالً.  فيض األمثال والحكَم وغيرها من التّجارب

ــنَأفَمر ْأىــنْ رم ــهيــكُممو نعــماْ س
 

ــذَ  ــاْه ــييبِاْ كتَ ــكُم ِإلَ ــميذ والنَّ  ر لَكُ
  

ـ  علْر الْ  ِإن خَي   ؛ اوقظُتَيسفَا ـ  اْمِ م 2(اْ نَفَع(

 

 ــد ــذَلْلَقَ ب ــم ــ يح نُــصتُ لَكُ ــٍل ْ الَبِ  دخَ
  

، ويوجه سهام اللوم     )3(وبهذين البيتين يخرج الشّاعر نفسه من تهمة التّخاذل والتّواطؤ                  

،  ، والحماسـة   النّـصح :  دخر جهداً الستنهاضهم وتحذيرهم حيثُ عمد إلى      إلى قبيلته فهو لم ي    

  . ، والعبر والحكم وغيرها ليجنِّب قَومه ويالت الهزيمة ، واالستفزاز والتّهويل

ومن المالحظ في شعر اإلنذار والوصايا أن هذا الشِّعر قد ارتبط  بالسجن حيثُ خرجت                        

، وهذا ليس مصادفةً وإنَّما يكشفُ عـن         من سجون األكاسرة في بالد فارس     طوعاتُه  ققصائده وم 

إذ يتنبه الشّاعر إلى حاجة أهله إليه فيعمد إلـى          .  ارتباط وثيق بين غرض الوصية وبين األسر      
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الخطـاب  : ينظـر   . ه ، خالصاً إلى أن لقيطا يتحدى كـسرى           يعلِّق عبد اإلله الصايغ على قصيدة لقيط هذ        )3(

وأظن أن هذا الباحـثَ ال يعـرف         . 285 – 284" القدامة وتحليل النَّص    " اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية     

؟ فما بالك   مناسبة القصيدة حقَّ المعرفة ، إذ كيف لشاعرٍ يعمُل ترجماناً لكسرى يصدر منه هذا التَّحدي المزعوم                 

   إن كان هذا الشَّاعر يريد أن ينذر قومه سراً من غزوة كسرى إياهم ؟
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نفذُها إلى قومه لتكون عوناً لهم فـي        ، ثم ي   سرد التّجارب المعاشة على سبيل التّوصية واإلرشاد      

،   اتّسامه بطابع الحكمة   – بالد فارس    –والغالب على شعر األسر في الديار األعجمية        .  حياتهم

، ولعلَّ ذلك يعود إلى أخذ العبر وتوخّي الحذَر من أناسٍ عاشوا الحياة بكلِّ ما                وامتالُؤه باألمثال 

  والغريـب أن يـرتبطَ   ، باكيـة   العاطفةُ الجياشة ال– األسر  –كما وتغلب على هذا الشّعر      .  فيها

،   باإلضافة إلى الوصية بالقالب العاطفي نفسه رغم اختالف هـذه الموضـوعات            والفخر الغزُل

  .  تميز بها الشِّعر الجاهلي في أرض العجم عامةويبدو أن العاطفةَ الملتهبة سمةٌ

  

א :א−א

، حيـثُ تجـيشُ نفـسه بـالعواطف          اطاً وثيقاً بنفسية الشّاعر الراثي    يرتبطُ الرثاء ارتب           

، غير أن بعض الباحثين المحدثين يستغلُّ نفسية الشّاعر ليحمَل النّصوص فـوق مـا                 المكلومة

ممـتْ علـى     عنق النّص تبعاً ألفكارهم الجزئية الّتـي ع        ون، بل وفي بعض األحيان يلو      تحتمل

، ومن ذلك موقفُ أصحاب نظرة التّفسير األسطوري للشِّعر الجاهلي الّذين            ي بأسرِه الشِّعر الجاهل 

، وتنفي عنه    م فكرة الجاهلي البدوي البسيط    خِّضتُ )1(أوغلوا في التّحليل فخرجوا بعدد من النّتائج      

                                                 
 من ذلك تفسير عبد الفتّاح محمد أحمد لظاهرة النّسيب في مقدمة القصيدة واضعاً الـشّاعر أمـام الوجوديـة                    )1(

 المنهج األسطوري في  : ينظر  .  –ليله   حسب تح  –والفناء ، وما في ذلك من خضوعٍ الختبار القضاء والتّناهي           

وإن كان الجاهلي بهذا الرقي الفكري إالّ أن هذا لم يثْبتْ ، فالجاهلي شاهد الطّلـل                 . 207 تفسير الشِّعر الجاهلي  

وإرهاق النّفس في التّحليل يبدو جلياً عند موسى سـامح ربابعـة فـي              . حقيقةً فوصفه ، وهذا هو واقع القصيدة        

 الـشِّعر : ينظـر   . رِه لقصة البقرة الوحشية عند فقدها ابنها ، وإصباغِ عليها حالة التوتّر والقلق والمـوت                تفسي

ذاكـراً أن   ،  ومن ذلك تفسير مصطفى عبد الشّافي الشّورى لظاهرة الـصيد            . 25 "مقاربات نصية   " الجاهلي  

  شعر :ينظر  .  ، أما موت الثور فيكون في الرثاء         المديح والهجاء : موت الكلب أثناء الرحلة يكون في غرضي        

وبعداً عن هذه التأويالت تم دراسةُ الشّعر الجاهلي فـي           . 69 – 66 "دراسة فنية   " الرثاء في العصر الجاهلي     

وفي الوقت ذاته هـذا ال ينفـي اجتهـادات    . أرض العجم حسب المنهج النّفسي إضافةً للمنهج الوصفي التّحليلي    

 .احثين وما توصلوا إليه من حقائق حسب رأيهم ، وإنَّما يخْرِج البحثَ من سطوة التّحليل والتأويل الب
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 للمـنهج    أنَّه من المناسب أن يدرس الرثاء الجاهلي تبعـاً         أرى، لذلك    صفة الواقعية والوضوح  

  . فيما يتعلَّق بحالة الراثي ونفسيته المهتزة في أرض العجم )1(النّفسي

، حيثُ رثوا األخ والـصديقَ       شاع غرض الرثاء على ألسنة الجاهليين في أرض العجم                 

ـ    .  ، بل ورثوا أنفسهم في العديد من األحيان        والسيد وغيرها من النّماذج الرثائية     ان من هنـا ك

  : لزاماً تقسيم الرثاء إلى قسمين رئيسين هما

  

א− :א

،  ت عن طريق ذكر مناقبه وصـفاته الحميـدة        لمي ل مدحمن المتعارف عليه أن الرثاء                

 ألخيـه    رثاء البراق بن روحـان     ويطالعنا هنا .  وكان لهذا اللون ظهور بارز في أرض العجم       

   ]الطويل[                              : ، فقال البراق يرثيه ي قُتَل في أرض فارسالذ غرسان

اِْئيــاْن نَاْـ كَــسِ ِإذْفُــرِل الْيــء قَتاْبكَــ
 

 يظرِاْنٍ وحـــقَّ ِلنَـــاْســـتُ ِلغَربكَيـــ 
  

ـ هيى الْ عِ ِإلَ يسرِـ اْج ِإن ـ  ء ـ اْع ناْ كَ ياْد
 

 كَيلَ بتُ عى يرِاْ و فَتَ اْنَ الز غَى الْ دو  ـى الـس 
  

ــم بكْ ــوقَحـ ــز يمرِيـ ــاْاً وهـ اْنيـ
 

ــاِْإذَ  ــالْاْ م ــ ع نَه دضــر عــالًاْذَ اً و  بِ
  

لَيعـ  اْه ـ  يى كَالـس   فَتَ ـ اْمجتَ الْ اْف فَ اْرِي
 

 حـــةيضٍ قَبِالً بِـــَأراْتَـــبح مغْفََأصـــ 
  

ــاْ لَـــه ومواًنَـــاْورقَ ِإخْاْوفَـــ اِْليـ
 

 ــد ــوقَ الْ َأص حبــر ــاْب قُ فياْ درِ غُرــة ب 
  

ــ ــدب غَرِلتَنْ نَاْســر بــاْقَ ثَاْاً و ي2(اْن(

 

 ــن فَمبنِّــ  مــغٌ ع لكَرِي ي ــه ــةَ َأم م 
  

                                                 
 وهذه الفكرة يراها يوسف اليوسف حيثُ أشار إلى أن الرثاء في طبيعته هو منهج نفسي يستنهض الطّاقـات                   )1(

  .256 مقاالت في الشِّعر الجاهلي: شحنها ، ينظر يو

   .432 "الجمع والتوثيق " سم الثاني الق )2(
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تى الّذي قُتـل    ك الف ل؛ ذ  ذر لعينيه اللتين تبكيان غرسان    فالشاعر في بيته األول يلتمس الع            

 في  جاعةشَّال مركِّزاً على     إلى تعداد خصال أخيه     ثم يعمد  – أرض فارس    –في أرضٍ بعيدة نائية     

 أمـا البـراق     .، ورغم تلك الشّجاعة الّتي أبداها غرسان إالّ أنَّه قُتل في أرضٍ قبيحة               الحروب

؟ وكيفَ لـه أن      ديارِه حامالً خبر مقتل أخيه    فَ له أن يعود إلى      يكإذ  ،   فأصبح مغْتَرِباً هو اآلخر   

    هزِ    يقوى على تبليغ الخبر ألمجاق إلى     ؟ والمالحظ في عالبيت األخير إشارة البر    ـِل   من ندبِهبق 

  .  ذلك ولو قُتَل في سبيلح إلى إصرارِه على األخذ بالثأرِ، وهنا يلْم غرسانا أمه بعد ندبه

 وهو في أرض فارس واقفاً أمـام        هاأن الشّاعر قد قال   هذه المقطوعة   مناسبة  وقد جاء في            

:  ، والبراقُ هنـا يحـس بغُـربتين        ، حيثُ غادره قومه فتركوه وحيداً مع أخيه        جثَّة أخيه القتيل  

لقبيحة لذلك يكثر من ذكر األرض ا     ،  إحداهما الغُربة الجغرافية بين أرض العرب وأرض الفُرس         

أما الغربةُ الثّانية فهي الغربةُ النّفسية حيثُ أضحى وحيداً غريباً فـي أرض             .  والغريبة وغيرها 

   ]الطويل[                            : هقوله البراقُ في ، وهذا ما يؤكِّد فارس دون أخٍ وال قبيلة

جــزميِلَألج ــناْمــنــالِْل ممنِ ر
 

 ىغنَــِئمِ والْاْغَنَــ بِالْيِلاْ رِجــتَولَّــتْ 
  

ــاِْإي ــنْب صوِاً وــي ــي الْ ف عاْمــ رِك نِاْفَ
 

ــ  ــدوداْونَ اْا نبِالر ءــح يــم ــقْ ِل فَلَ ُأط 
  

غَرــوقْاْسم تُــنواٌْل بِــدــونِاْرِ ه
 

ـ مي ســلي ُأمــىب ِإلَــوَأُؤ   اًاً مكَرمـ
  

ــب ِل ــملَ اْمــ َأد عــلِّ بِو ــس كُ نِاِْل
 

 يعتاْطَــ رهرك الــديتْــ ْ  الَرك مــنَأَأتْــ 
  

)1(نِاْنَســـ  بِحـــديتاْراْبِكُـــلِّ ِإغَـــ

 

 َأخي عمو ـ ي نـ  ي ـ ي الْ  ف ـ  وخُطُ صبِاْبِ وحي 
  

، لـذلك حملـوا       في حـربهم   ظافرين البراق من فرسان قبيلته قد عادوا        اُلفها هم رج           

تساءُل عن كيفيـة عودتـه      ا البراق فقد آثر البقاء وأخذ ي      ، أم  ، واألحمال وتنادوا بالرحيل    ناِئمالغ

                                                 
   .431 – 430 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(
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، ويختم البراقُ مكَرراً ذكر شـجاعة    كريماً إلى أمه في حين أضحى أخوه مقتوالً في بالد فارس          

 فهو ما زال وحيداً في دار       ، إحساس الشّاعرِ بالغربة ظاهر في هذه األبيات      و.  أخيه في الحروب  

 ومن  .في وصف فاجعته وفاجعة أمه      ، وقد عمد إلى االستفهام اإلنكاري        الهوان حيثُ قُتَل أخوه   

المالحظ أن البراق قد عزفَ عن صفات الكرم والجود والسيادة وغيرها في هذا الرثاء مركِّـزاً                

 ذه الصفة بحادثة مقتـل أخيـه فـي        عود إلى ربط الشّاعرِ ه    ولعلَّ مرد ذلك ي    ، )1(على الشّجاعة 

  . ، فالبراقُ يرثي أخاً بات جثَّةً هامدةً أمام عينيه رغم قوته وشجاعته المعركة

قد سمعت نبـأ    كانت  ف ، أما ليلى العفيفة الّتي قامت من أجلها الحرب بين تغلب والفُرس                   

  ] البسيط[                                         : الت ترثيه فق ،في أسرهاهي مقتل غرسان و

ــد ــاْ زواآلن قَ ف دــي مه يَأحو ــاْز ني
 

 بِ اْ كَ قَد ني كَفَ اْ م ى  ـنم   ـزح  ـ نِ غَر نِاْس 
  

واْوَأعو يـــِلـــداْممِإخْـــيو اْون2(ي(

 

 ـ  اْم اْ ح  ـراُْل ب  ـنـ  قَ م عب دـ  ي عماْشَرِنَ و 
  

، لذلك   )3(اه، فغرسان ابن عمها وليس أخا      والبيتان يكشفان أن ليلى لم تتأثَّر تأثّر البراق               

ن أل  ؛ أشارتْ إليه في البيت األول فَأعطَتْه األولوية األولى في الذّكر من حيث التّقديم والتّـأخير              

 إلى أن وصـلت     – حبيبها وابن عمها     – ذكره بالبراق    ثم أردفت .  الواجب والذّوقَ يقتضيان ذلك   

   ، فأحزانها كثيـرة مـا دامـت فـي          ها لغرسان فكان رثاًء مقتضباً عابراً     رثاؤ، أما    إلى إخوتها 
                                                 

نرى أن شعر الرثاء يشدد على صـفة        : "  هذه سمة برزت في الرثاء الجاهلي ، يقول عنها يوسف اليوسف             )1(

والهدف من ذكر الفروسية يعود إلـى       : ويكمل  " أكثر مما يشدد على سواها      ) فروسية الصريع وبسالته    ( معينة  

   .256 مقاالت في الشِّعر الجاهلي: ينظر . طبيعة الرثاء وفق المنهج النَّفسي في استنهاض الطّاقات 

   .489 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(

الجاهلي ، واقفاً عند أهمية رابطة وضع ماهر أحمد المبيضين فصالً كامالً ناقش فيه قضيةَ اإلخوة في الشِّعر  )3(

   الثـأر : اإلخوة في المجتمع الجاهلي وعارضاً عاطفتها الصادقة ، وقد ناقش في عشرات الـصفحات قـضيتي                 

ـ دراسة موضوعية وف  " األسرة في الشِّعر الجاهلي     : ينظر  . لألخ ، ورثاء اإلخوان      ومـا يليهـا      179 "ة  نِّي  .

خوة في مكانة متقدمة    اق في أخيه غرسان ، حيث أصبحت اإل       هر في هذا الكتاب تتَّفقُ ورؤيةَ البر      خوة كما يظ  فاإل

 .هم اتمن أولويات شعراء الجاهلية واهتمام
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ـ   ومن المراثي  . ، أما قتل ابن عمها غرسان فهو يزيد من هذه األحزان ليس إالّ             اَألسر ا  أيضاً م

  ] الطويل [                                      : أحد فرسان قومهي يرث قالَه مفروق بن عمرو

ــِإ ــلَج رتْدوَأ ويلَـ ــرِاْوفَ ويتـ يسـ
 

 مهقُوس يــداْو الــسطاْبــنَْأ بيناْتَــَأ 
  

ــَأ ْ الَو ــنَ ا مــن س ــ اِإلبِي ــ بِهلَ سِِئاْي
 

ــفَ  ــ َأاْم ــنَ ا منــ ر بِيــ الز بِ نِاْمــج ٍأب 
  

لَوهفي لَ عسٍ  ىـ  قَـي مـ  الْ مِاْز )1(سِرِاْوفَ

 

 ةوتْ شَــلِّ كُــي فــءاْعى الــدلَــ عيكــبَأ 
  

ينتهي بطلب  و ،  ريب الزمان متَحلِّياً بالقوة وعدم اليأس      يتحدثُ في رثاِئه عن   فمفروق            

  ومن الجدير ذكـره أن .  الشّجاعذلك الفارس"  بشراً " رجاِله خاصاً بالذّكر     من السقيا لمن أودى  

  نصوص وقد بدتْ ،    رؤيا الجاهليين للحياة بعد الموت     هلية تكشفُ عن   جا  عادةٌ طَلَب السقيا للميت  

  .  من ذكر هذا الجانب الدعائي خَاِليةً– البراق وليلى –الرثاء السابقة 

               رثاء بة من     جاهليين ألمواتهم في أرض العجم    المن المالحظ أنقَرات مارتبط بشخصي 

أي أن دافع الرثاء الجاهلي آنـذاك       .  الراثي كأن يكون الرابطُ صداقةً أو قرابةً في الدم والنّسب         

 ولم يكن بهدف تكسبي أو ما شاكل ذلك مما يـصبع علـى هـذه                 ، كان على اإلخالص والوفاء   

  . وعفوية األلفاظ )2(العاطفةالمراثي صدقَ 

  

:א−

                 مهبين منهم فإنَّهم أيضاً رثوا أنفسون قد رثوا المقركان الجاهلي وقد ظهر هذا اللـون       إن ،

،  ، ليكشفَ عن حالة اليأس الّتي عاشها أولئك الشّعراء في ديار الغربة            الرثائي في أرض العجم   

                                                 
  .ومن الجدير ذكره أن البيت األخير قد أصابه الخرم  . 503 – 502 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

 مـع   –يعد الرثاء من أصدق األغراضِ الشِّعرية إلى جانـب الغـزل            : " هاشم صالح منًَّاع    يؤكِّد ذلك قول     )2(

" .  إال أنَّه يصدر عن قلبٍ نابضٍ بالحسرة واألسى والحزن ، وعن إحساسٍ عميق بالفقد والـزوال                  –اختالفهما  

  .225 األدب الجاهلي
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وخيـر  .   تَعد سوى لياٍل قالئلمدنا منهم الموت وأدركوا أن حياتهم في الدنيا ل    وخصوصاً عندما   

   النّعمان بن المنذر حينما      ما يمثُِّل ذلك شعر ـ       المدائن من   اقترب ،  ة وهو يعلم أنَّه سيقتَُل ال محالَ

  ]  الطويل [   :  فأنشأ يقول إلى المدائنتي عاشها إلى أن وصلفاستعرض الحوادثَ األخيرة الّ

ــ سلُتُقْينيــالْ و مــ ْ  الَتُو ــ كشَ ُلزِاْنَ
 

ــَأ  سيــ ِإر ــىلَ ك سرىَأ وــع ــ َأملَ  هنَّ
  

ــح اْيتــي ف ــد ــ لَاْينْي ال ــالْ قٍَلاْي ُلِئ
 

 ــو اْمج ــز عــي م َأن ــ َأن متَوــنَِّإ و اْم 
  

ـ  ـ  وتُرسفَ ـ اْ جدقَ ـ  عتْشَ ُلجِــاْرم الْيلَ
 

 ــو ــناْكَ ــ ميرِاْر فَ ــهنْ اْ عرــاً و سةًب 
  

ــ ــ عتْدرفَ ــ الْيلَ حربــ ت ــاْبقَ الْكلْ ُلِئ
 

 عــر تُضــ ع ــىلَ قَ الْلِّ جــاْب ــر حِلِئ به 
  

ــهاْبءــ مقيماَأل وــاْعصيرُلِئــاْ و
 

 اْهـــميمتَ وعمـــ الْباْر ســـسيقَـــفَ 
  

ـ  و يتومفَ ـ  تُ ملَ ـ لَ إِ بسنْ يك ـ اْذَ الر )1(ُلِئ

 

ــقُفَ  ــنَ ِلتُلْ ــيسفْ ــلْ ِلسي لَ موــت م فَدع 
  

ومع ذلك  ،  ، وهو يعلم أن الموت يرقبه في إيوان كسرى           نفسهفالنّعمان يسير إلى هالكه ب           

 هريَل فكرة الموت برباطة جأش          تابع سوفي البيت الثّاني يحاوُل تَقَب ،  ثم ،     سيعيشُ ليالي أنَّه ريقد 

 عندما عرض على القبائل محاربـة كـسرى       و،   من موته المؤكّد     لهربِه  لذلك يزجر نفسه   . قليلة

  . ، مما دفعه ذلك إلى االستسالم للموت ذاهباً إليه بنفسه بدل انتظارِه رفضت القبائُل هذه الفكرة

، حيثُ يقدم     فيفاضُل النّعمان بين قبائل العرب بصورة مقذعة       أما في البيت قبل األخير              

، ألن بكراً تحدت الفُرس مما أدى ذلك إلى حدوث يوم            قبيلة بكر بن وائل على غيرها من القبائل       

ـ             ، وهذا البيت يعد من المنصفات      ذي قار  منه وال ب فَرالموتَ ال م أن همخاطباً نفس يختم ثم ، د

 يريد أن يسجل موقفـاً      ، وكأنَّه  يحاوُل أن يظهر بأنفة وعزة في مجابهته للموت       و . من مواجهته 

 استسالم النّعمان    غير أن الحقيقة تشير إلى     . خريات حياته يبدو من خالِله قوياً رابط الجأش       في أ 
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،  إلى القبائل يستنهضها فَفَشََل في ذلـك      د  م، ثم ع    حاوَل الفرار فلم يستطع    ورضوخه للموت إذ  

  . من هنا قَرر أن يواجه الموت راثياً نفسه الّتي تشبثت بكلِّ أسباب الحياة دون طائل

 أكثر وضوحاً من النَّعمان رغم أن عنترة        ثاَل عنترة واستسالمه للموت بدا    غير أن امت            

  ] الكامل[                                             : يقول.  قْتلقين بأنَّه سييلم يكن على علمٍ 

ــِإن ــد ن جفْاْ كَ ــك بِال ــومنُ جعِ يود
 

ــ  ــاْي بع ــد ــت الَْل قَ ــةُ فَا دنَ ينــم  يدبِنْ
  

ــرصــفُ الزــاْمهو لَــينِ عــسح وود
 

ــ  ــاْي بع َل ِإنــ تَب كيــد ــي فَقَ ــ علَ  ى بكَ
  

ــ في ــو ــلِّ ي ــ كُ ــرهن جدمٍ ذكْ يد
 

ــ  ــاْي بع ــفَكَُل ِإن س ــو ما دــي اْ فَفَعِئلي 
  

ــد ــن عنْيعتَ هو ــر ــتَ ــك بعو عنْ ي1(د(

 

 ــلَه ــيفـ ــ بقَاْك ِإذَ علَيـ ــبِيةً يـ ت سـ
  

، ثم يعرض    المنية قد اقتربت  ألن  لبها أن تستعد لندبِه     فعنترة يستنهض دموع عبلة ويطا             

أسـلوب   ه، ويظهر في اسـتخدام     عنترة لشجاعته وشمائله الّتي وإن مات ستبقى حيةً في النّاس         

، ومع ذلك نراه راضـخاً        حول احتمالية موته    أن الشّاعر ينتابه الشَّك    " إن سفكوا دمي   "الشّرط  

 الحاُل بفارسـهم    ت آلَ ، فإن  ولعلَّ ذلك يعود إلى عامٍل نفسي يربطُ عنترة بأبناء قومه         .  مستسلماً

 فارس بنـي عـبس       كونه ؟ أي أن عظمةَ عنترة     م إذاً المشهور إلى هذا الضعف فما هو مصيره      

ة الشّاعرِ      فرسان العرب المعدودين   وأحدقد اضطربت في نفسي      فرسان قوم عت أماموتصد ،ه  .

 هـذه  ؟ إذاً كيف ال وهو يرى عبلة سبيةً في أيدي الفُرس في حين ال يستطيع أن يفعل لها شـيئاً       

  . ، وأضحت ذليلةً تُجر بالسالسل نفسية الفارس المحطّمة الّتي فقدت سطوتها وهيبتها

                  امرئ القيس للموت فكان أكثر من غيرِه ا استسالمأم    فأخـذ ي   ، حيثُ دنت مني بكـي  تُه

  ] الطويل[                                          : يقول.  ، ونفسية محطّمةنفسه بقلبٍ يائسٍ 
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ــْلوهــ ــيعع الْمد تَ ــ ِإالَّنِاْنَ ن الْ مظــي غَ
 

ـ  دقَلَ  عمد  تْ عـ ي ـ  ياْنَ ـ ي الْ  ف  ر والْقَـيظ  قُ
  

دعـ نَتُ لِ و ـ  ع يسفْ ـ  ذَ دنْ ـ  كِل )1(فَيظلْا بِ

 

   ــي ــشَّر لَ ــتُ ال َأيــاْ ر فَلَمــ بِس حٍرِاْب 
  

اعثُ بكاِئه فيرجعه إلى    ، أما ب    جاء حاراً ساخناً   ئ القيس كما يتّضح في البيتين     وبكاء امر        

، أخذ يدعو على نفسه بـالهالك         لن يتركه  –السم   –وعندما أدرك امرؤ القيس أن الشّر       ،   الغيظ

، في حين إن دموعه وغضبه لن ينَجياه          لم يعد يقوى على ذرف الدموع الساخنة       وهنا.  لموتوا

   . لمجيء بدالً من انتظارِه بحالة يرثى لها، لذلك قرر أن يخاطب الموتَ ويدعوه ل من الموت

، وإنَّمـا تغيـرت بـاختالف        حدة النّفسية لم تَسر ضمن وتيرة وا      غير أن هذه الهزيمةَ             

، أو ربمـا     ير المحتمل  عدم وجود رؤية واضحة حول المص      ، وذلك في ظلِّ    الظّروف واألحوال 

    طغى على الشّاعر تهميشٌ للموتة       يومن ذلك قـول    .  ، وتطفو على سطحِ القصيدة صيغةٌ عتابي

   ]الوافر[                                                                      : قيس بن مسعود

ــفَ مــن اْذَ هــ ي ــ لَنوكُ ــ ممكُ يناْكَ
 

ــبَأ ْ الََأ  ــ بغْلـ ــ ذُينـ ــ رٍلهـ  الًوسـ
  

ـــوْأيمنـــ هثَيمو ـــاْنَـــاب؟ نِاْنَ س
 

ــلُكُْأيَأ  ــه ا ابنو ــع ــةَلَ ف ظَي ــل يف 
  

قَـــودـــ وسمكُوـــمس الْ ةَمـــبنِاْي
 

 ــو ــنمْأيـ ــذُّمكُي فـ ــب يله الـ  يدعـ
  

يـــغُلِّـــبع ـــ َأنســـرٍيي اِإل فنِاْو
 

 اْ ذَنمـــو يمو قَـــغٌلـــب منمـــ ْ الََأ 
  

الَو ْ يــر ــفَو الْج ــكاْكَ م الْع ــم )2(نِاْنَ

 

ــتَ  ــي لََلواْطَـ ــَأ وهلُـ ــز حباْصـ  اًنَـ
  

، لذلك يتوجه     بنفسه ليجنِّب أهله مذَلَّةً عند كسرى      ضحيي  سيد بني شيبان   فقيس بن مسعود        

ثم يعـاتبهم مـذَكِّراً إيـاهم       .   شيبان فْء يوضع مكانَه في سيادة    بالعتاب إلى أهله متَسائالً عن كُ     
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، ثم يشكو إليهم مصابه وقـد        ، فأفسد أمرهم   ، الّذي أغار على سواد كسرى      بالحارث بن وعلة  

فقيس .  َلن قُت إاً أالّ يفَك    ، ويختم راثياً نفسه بألفاظ مباشرة راجي       يراً في إيوان المدائن   أسضحى  أ

، لـذلك     سـيداً مكانـه    هم بدليِل أنَّهم لم يضعوا    لَّع إلى قومه بصفته سيد    ما زال رغم ضعفه يتط    

  . أسيراً عند الفرس  قيسين يقبع، في ح همحرب سبب  رغم أنَّهانِ الحارثأم في يعاتبهم

، لذلك يراوح الشّاعر بـين الـشّكوى         ويبدو من خالل األبيات أن الحرب لم تقم بعد                  

ـ   .  ذلك برثاِئه لنفسه  ، خاتماً    والعتاب ـ دغير أن نبرة الشّاعرِ تتغير عن الحـرب  ب ءد   فيتـرك ،

   ]الطويل[                                            : قائالًة ويتّجه إلى قومه الحديث عن السياد

وكْذـ  لَ ر ـ  اْه ـ قَي الْ  ف ـ  بِلْ ـ اْز ي سي لَ ُلي
 

ــعتَ  ــكاْنَّ م لَن ــي ــىلَ م ــ اللَّع ــاْ خَِلي  ُلِئ
  

ــِإ ــ ويلَ ــلٌّكُ ف ــي ــاْد يداَْؤ فُ ُلخ
 

ــحُأ  بــك ح ــخَ الْب ــرِم ــاْ م ــب حناْ كَ اْه 
  

ُلِئــاْا قَنَــ َأاْ مــمويــي الْمو قَــربــخْيفَ
 

ــتَيلَ ْ الََأ  نَأي ــر ــوشُ الْ سحيو ــلَغْب تي 
  

ُلِئـــاْبقَ وةٌمـــ جدونُـــ جمهتْزغَـــ
 

ــِإفَ  ــيو ثَاْنَّ ــاْنَ ف ــي ــنَِّإ وبٍوع شُ هم 
  

ـ  يجِلَ فَ اْيفَ ـ  اْ ي ـ  ن إِ مو قَ ـ تُ م لَ )1(اولُتاْقَ

 

 ِإوننُــ جوالْد ــعمِجب ــينيو ــبكُنَيم 
  

                هلنفس قد أصبغَ الحماسة على رثاِئه الشّاعر ـلَّ        ، ومن المالحظ أنليلى لم يكـن ج هففقد 

هموإنّما    ه ،ههم     هعلى حملِ  في عدم مقدرت هسالح        همع قوم ليحارب هجواد وامتطاء صهوة ، . 

،  ، وتفصلُه عن قومه جنود الفُرس      و ضعفَه وقلّة حيلته إذ أضحى بين شعوبٍ أعجمية        هنا يشك و

هوضعف وتشجيعهم على القتال في ظلِّ غيابِه هاً من تحميسِ قومدب الشّاعر وفي الختام ال يجد .  

انباً مضطرباً   يمثُِّل ج  أن شعر رثاء النفس في بلدان العجم      هذه النُّصوص   يتبين من خالل            

ة العربية سـواًء علـى مـستوى        عراء السابقون يمثّلون السياد   ، فالشّ  من عالقات العرب بغيرهم   
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 كندة القيس أمير   ، وامرؤ  فالنّعمان بن المنذر كان ملكاً للحيرة     .  ، أم على مستوى القبائل     الممالك

،   ويدنو من ذلك حاُل عنترة في بني عبس         بكر سيد، أما قيس بن مسعود فكان        وملكها المنتظر 

 على  ض، مما حدا بهم ذلك إلى االنتفا       وقد القى هؤالء الشّعراء الذّلّة والضعف في أرض العجم        

  .  في ديارهم، التي تمتّعوا بها  أسباب العزة والمنعة واألنفةوافقدحيثُ  ؛ حالهم الجديدة

              اإلشارةُ هنا إلى أن هؤالء الشّعراء الّذين رثوا أنفسهم في أرض العجم قد قُتلوا           وتجدر 

 مما يدلُِّل ذلك على أن شعراء رثاء النّفس لم ينظموا رثـائهم بهـدف               – باستثناء عنترة    –جميعاً  

، وهذا مـن     ، وإنِّما أدرك هؤالء الشّعراء الموتَ وعايشوه إلى أن فتك بهم           التّهويل من مصابهم  

حيثُ تنبأ هذا الشّاعر    "  ونبي نفسه أيضاً   " بل"  هنبي عصر  "نا إلى أن الشّاعر هو      شأنه أن يقود  

ها عنترة فقد وقفَ موقف المشكِّك في الموت فنجا منه بالموت فجاءأم ، .  

 إن الرثاء موجود     :–س   وفي النّف   في األموات  –يه  ر الرثاء بشقّ  وخالصةُ المقاِل في شع            

الجاهليين المغتربين       بقو في ديار العجم على ألسنة ة          النّفس قد فاقَ نظيره رثاء فـي   –، غير أن 

،  الجغرافيـة   ولعلَّ ذلك يعود إلى تشتّت شعراء الجاهلية في تلك الديار من النّاحية              –األموات  

ء على اضطراب عالقـات      كما ويسلِّطُ ذلك الضو    ، إضافة إلى قوة الذّاتية لدى الشّاعر الجاهلي      

أما فيما يتعلَّقُ بالطّابع العـام للمراثـي        .  ، وخصوصاً عالقات العرب بالفُرس     األعاجم بالعرب 

، من ذكـر     ، فقد ظهرت هذه المراثي محاكيةً نظيراتها في أرض العرب          الجاهلية في تلك البالد   

 الحسنة   تمناقب المي هالمكلومة وخصوصاً الّتي    العاطفة   ، إضافةً إلى   ، وما شاكل ذلك    ، وصفات

  . ر رثاء النّفسعشظهرت في 

  

  

  



 206

א א−א :א

  كبير دعد، ف   الحياة  تجاربهم في   الجاهلي أشعارهم قسطاً كبيراً من     ضمن شعراء المهجر           

       متْ به من هؤالء الشّعراء دخل أرض العجم وقد تقد نالس   ى الق هم أيضاً  من ، وعدد كبير   حتفَـه 

، إضافة إلى عظم المعاناة الّتي عاناها جلُّ شعراء الجاهليـة فـي أرض               في تلك البالد الغريبة   

رب الحياتيـة    من التّجـا   كُلُّ هذه العوامل كان من شأنها أن تكسب أولئك الشّعراء العديد          .  العجم

، وقد دفعتهم مرارةُ المعاناة إلـى        المختلفة غيرهم في معرفة ميادين الحياة       فتجعلهم مميزين عن  

  . تسجيل خالصة تجاربهم وخبراتهم في قصائدهم ومقطوعاتهم على شكِل حكَمٍ وأمثال يعتبر بها

          في أجـزاء مـن قـصائدهم              الحكمة جاءت أشعار نها الشّعراءعلى شكِل لوحات ضم 

أما القصائد فقد زخرت بالحكم في عدد       .  حكمة، وربما كانت المقطوعة بأكملها       )1(ومقطوعاتهم

   ]الطويل[        : ، ومن ذلك قولُُه ، وهذا ما يالحظُ بشكٍل ملموس عند امرئ القيس من أبياتها

ـ  قَل لُـب  َأطْ  ولَـم  يناْكَفَ الْ   ي ـنـ ٌل م ِلاْم
 

 ــو ــفَلَ م ــاْ َأن َأس عَأل ىــد ــ معىنَ يشَة 
  

ــد ــدوقَ ي  ــالْرِك جالْم دــَل َأم ــمَؤثَّ يِلاْثَ
 

ــ  ــاْولَكنَّمـ ــىع َأسـ ــٍل ِلمجـ  د مَؤثَّـ
  

ــد ــبِم ــف الْاْررِك َأطْ )2(آِل ْ بِ والَوخُطُ

 

 وا الْ مرـ  م م اْء ـتْ اْ دـشَ  مـ  اْ ح  سهشَةُ نَفْ
  

، وصد عن ثـأر      ال، وإالّ الكتفى بالقليل من الم      فامرؤ القيس ال يسعى لمعيشة ضنكى              

، كما أن امرأ القيس      ، وإنّما يسعى لذلك المجد المؤثّل الثّابت المتمثّل باستعادة ملكه المضاع           أبيه

، ليحقِّقَ   ويختم حكمتَه بأن اإلنسان عليه أن يبقى صامداً في طلبِ حقِّه          .  مؤهٌل لحوزة هذا الملْك   

  . ذا ثبت اإلنسان على موقفه نال مبتغاه، فإ أمانيه ما دام على قيد الحياة
                                                 

الحكمة أدب مكثَّف يفرغ فيها الـشاعر       : "  يقول هاشم صالح منَّاع في غرض الحكمة وانتثارها في القصائد            )1(

ولم تكن الحكمة غرضاً قائماً بذاته بل جاءت في ثنايا القصائد مبعثرة هنا             ... ة تجاربه وخبراته في الحياة      خالص

  .242 األدب الجاهلي" وهناك 
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ن في قبول القليل من المال      والخنوع المتمثّلي في هذه األبيات يتمرد على الضعف       هو  و          

تمـرد واإلبـاء    غير أن هذا ال   .   ويأبى إالّ أن يناَل حقّه كامالً      – كأن تُدفع له دية أبيه المقتول        –

 ] الطويل                    [: يقول.  المعاشة، وذلك الختالف الظّروف   نفسهيخفتان عند الشّاعرِ

ـ  من  ْ والَ َأيالـشَّ   ر ني ف ـ ب ـ  ي سقَوو اْه
 

 الَاَْأر ــن ه ْ حيــب ــنبِ م نــلَّ م ــهاْ قَ  لُ
  

ــض ــاْقُ ذريتَ عيــ َأن ــم فََألْو َأقُ باْس
 

ــ  مــاْو ــ خفْ رِتُ تَباي ــلْح يــاْح كَم اْةَأر ى 
  

اْفُـــسطُ َأنْقَاْس تُـــس نَفْـــاْولَكنَّهـــ
 

 ــو ــفَلَ ــاْ َأنَّه ــ نَفْ تَم سومتُ جــةًي ع 
  

ــاْ ــلَّ منَاْياْنَـ ــولْلَعـ ــن َأب تَحـ اُْؤسـ
 

ــدلْ  بوــتُ قَر حــاْاً د يــم عاً بةــح ص د 
  

عبالْ و دشمـ  ي ـ  َلوبِ طُ ملْ  عمرٍ و ـس1(اْب(

 

 وةًنْــء قمــرمِ ِللْعــدد الِْإن بعــ ْ َأالَ 
  

، وهـذه    القصيدةُ األولى موضوعها غزلي وقد ظهر فيها الشّاعر بكبرياِئه وشموخه         و          

 أصيب بالـسم وتقـرح      ، فالشّاعر  القصيدة غزلية أيضاً غير أن الكبرياء أخذ يتالشى ويضمحل        

هجلد  .  وهنا يالحظُ أنَّه       هلْك والتفت إلى نفسترك التّغنّي بأمجاد الم          قَ مـن رقعـةحيثُ ضـي ،

 وحسب رؤيـة    - ، فالمرأة في طبيعتها    المه وأمانيه واصفاً النّساء بالوصف التّقليدي المعهود      حأ

ه مع النّـساء     تجربة حيات  وهنا يسجلُ .   تحب الماَل وتحب االرتباط بشاب قوي       –امرئ القيس   

، وتلك النّساء أعرضن عنه عندما قَـلَّ مالُـه           غنياًبابِه حينما كان    الالتي تهافتن عليه في فترة ش     

نفي الس فصربة عاشهاج التَّ، وهذه وطعن هولمسها في أخريات حيات رها تصويراً صادقاًو .  

، ويخلص   ده وكأنَّه يموتُ يومياً من شدة األلم      وينتقُل الشّاعر إلى نفسه واصفاً تساقط جل               

، ال بد أن تتأتّى      ، فبعد عدم اإلنسان وفقرِه     إن الفرج بعد الشّدة   :  في النّهاية إلى حكمة يقوُل فيها     

، كما أن الشّيب ال يعني انتهاء الحياة فهنـاك فتـرةُ              لن تبقى إلى األبد    ، فالشّدةُ  له أسباب الغنى  
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والمالحظ أن امرأ القيس يوجه حكمه بـضمير        .  لشّيخوخة وهي طويلةٌ على اإلنسان أن يعيشها      ا

، وهذا األسلوب يختلفُ عن أسلوبِه سابقاً عندما غلَّـب ضـمير             الغائب مستتراً بنفسه وراء ذلك    

  ك ضـيقَ رقعـة    ، لـذل   ، وهذا مرده إلى اختالف األحوال والظّروف في كلتا الحـالتين           المتكلِّم

وا خطابِه ولةتاركاً شؤون الد هالحديثَ على نفس الطويل[  :  أيضاً يقوللملك وفي هذا، وقصر [  

ـ  فَلَي )1(نِاْه بِخَـز  اْء سـو   شَـي  ىس علَ

 

ــرا الِْإذَ  مــم ــء لَ ــزن يخْ لَيع ــس  نَهاْه ِل
  

وتظهر .  لحكمة على شخصية الشّاعر ال غير     ، إضافة إلى اقتصار ا     فضمير الغائب نفسه         

  ] البسيط [              :  قومه من غزو كسرى إذ يقولاًنذرم اً عند لقيط بن يعمرالحكمةُ أيض

ـ اوبي ُأصــِإن اْلهــهَأل اْ مــرةً تَبعـ
 

ــواِهللا  ــنْا ا م اَألم ــت ــذْاْوفَكَّ ُل مــد َأب  
  

ـ ا اً قَـد  ِإرثَ ـ  نتُ أَ فَقْشْ ي يدنْفَ وـ ي عاْقَط
 

ــ  اْيــو ــم قَ ــنمِ ِإن لَكُ م ِإر ــم  ث َأوِلكُ
  

ـــِإناْ ضَأو هـــرآخ اعذَلَّ و عاْتَّـــض
 

 ــواْم لَــيع دــري كُم ِلكُــمَأو ــزع  
  

ــ ــمٌّ يكَ ــنَاْه س ــاْد ــضه يقْ )2(اْلَعصم ال

 

ــم النَّــ يطْ ْ الَ  عِإالَّو ــ ْ م يربثَ يــه  عثُ
  

                     هة حتّى يبقى مع أهلهنا للمال الّذي يحتاج إلى القو الشّاعر فما الحاجةُ لجمع     يعرض ،

، فاألولى على اإلنسان أن يدافع عما وجِد معه من الثّروة بدالً             الماِل ما دام هناك من يتربص به      

ما قيمةُ  :   أيضاً قضية العز المتوارث حيث يتساءل      عرضوي.  لغيرِهمن االنشغال بجمعها ِلتَؤول     

؟ وما قيمةُ هذا العز والمجد ما دامت نهايتُه          العز القديم واألمجاد التّليدة ما دام العز الحالي سيفْقَد        

اإلنـسان  الّتـي يعيـشها      واألرق رِ؟ ويختم الشّاعر عارضاً قضية السه      ستتَّسم بالّذِل والخضوع  

.  ، وهذه الهموم واألحزان كفيلةٌ بتفتيت األضالع من شدة هولها وعظم أثرهـا             الهم نتيجة عظم 

، فهو يغَلِّب موضـوع القـصيدة        والمالحظ أن لقيطاً قد صاغ حكمه في قالب التّحذير واإلنذار         
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 تادهم بدالً من االلتفـا     على عز آبائهم وأجد     يطالب قومه بالمحافظة   نا، وه  يس على حكمه  الرئ

،   من هـذه الحكـم     ة، وهكذا يكون الشّاعر قد أوصَل العبرة المستفاد        للماضي والتّغنّي بما كان   

  . ، وأن يتنَبهوا للخطر المحدق بهم ةً بموضوع القصيدة الرئيس آمالً أن يتّعظَ قومهفَمغَلَّ

لى شكِل مقطوعات قصيرة ترصع تلك      ، قد جاءت ع     القصائد ومن المالحظ أن الحكمة في          

، غير أن الحكمة في المقطوعات كانت أبـين منهـا فـي              القصائد بخالصة التّجربة مع الحياة    

القصائد حيثُ جاءت هذه الحكم على شكِل لوحات متكاملة العناصر من حيث الخبرة المـصقولة               

المكَحم رؤية واضحة المعالم في         ، ةميقد في  ، وهذا ما ي    األزمنة واألحوال المعاشة   فالشّاعر لمس

  ]  المنسرح      [  : ، فأجاب قس  بلوى الزمان سألَه قيصر الروم عن حينما بن ساعدةقوِل قس

ــبِ  ــن حلَ م حرِيــص ــضتُ ال حم ــم ثُ
 

  هــطُر ــاْن َأشْـ ــتُ الزمـ ــد حلَبـ  لَقَـ
 

   ــر الْع ــن م ــي ِإنَّن ــى ــوِل الْفَتَ بِقَ
 

 ـــيف ـــاِْليعالْمَل والْفَـــض َأر فَلَـــم 
 

يـــذُود محمـــوده عـــنِ النَّـــسبِ
 

     ــق ــى خُلُ ــاْمياً ِإلَ س ىــر ــى نَ  حتَّ
 

ــِل َأبِ  ــضى وعقْ م ــد ــِل ج ــن عقْ م
 

     ــهتفُكَاْه ــيف ءــرالْم نْفَــعــاْ يم 
 

يعــرفُ عنْــد التَّحــصيِل للنُّــوبِ   
 

ــاْ     فَبِه هــس ــن نَفْ ِإالَّ اب ءــر ــا الْم م 
 

ــربِ  ــن التُّـ ــةً مـ ــه تُربـ )1(َألْفَيتَـ

 

 تَـــهجهغَـــاَْل م ءـــرِإذَا الْم تَّـــىح 
 

، داللةً علـى     فقس في خبرته مع الزمان ومصائبِه قد صير الزمان وجعلَه ناقةً تُحلب                     

ةالشّرفَ والمعالي ال يعودان إلـى             عاناة الم  الخبرة وطولِ  قو ها أنوخالصةُ هذه التّجربة مفاد ،

   وإنّ  أصل الفتى وحسبه ونسبِه ،     هفاتوتصر ه  أفعالُ ه وحمدتْ فكم من رجل سما خلقُ    . ما إلى أفعاِله

 اإلنسان هو ابن    ، ألن ه في تصرفاته وأهواِئه     عقلَ حكِّم كما أن المرء عليه أن ي       ، رغم هوان نسبه  
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وهنا يفصُل قس بين رفعة األحساب واألنساب وبين رفعـة          .  نفسه في السعي والجد والتّحصيل    

، وهنا يكـون الفخـر فـي         ، فقد تصطدم فضائل اإلنسان بنسبِه البالي       اإلنسان نفسه في الحياة   

ن هذا المجـد إن لـم يـصنعه    ، أل ، ال في المجد المتوارث عن اآلباء واألجداد    اإلنجاز والعمل 

ومما يروى عن قـس أيـضاً أن         . اإلنسان ويعيشُه فسيبقى محض تفاخرٍ وتغن شكلي ليس إالّ        

   ]الكامل[                                     : ، فأجابه قس القيصر سألَه عن علم النّجوم والفلك

ــو الْطــب ــي ْ ء الَي شَ ــُلاْنَ ُلالْ ض
 

 ــع ــ النُّملْ جمِوــ ع ــعى الْلَ ــ وِلوقُ ُلاْب 
  

ــ مند ــو نــ اَأله ــكالْفْ ــسي لَ ُلاْ ينَ
 

ــ  اْذَاْمــالْ ط بكــ ع ــملْ ــلء ُأغْي شَ  تْقَ
  

ــ ــيرِديـ ــ وقُاْزر اَألمِ كَـ ُلاْاآلجـ
 

 هــي ــتَاْه ــ َأاْ م بِح ــد ــ ضِماْغَ  هرِدقَ
  

ــجولفَ ــ اِإلههِـ ــاِإل وماْركْـ )1(ُلالْجـ

 

 هنُـــاْكَ مءاْم الـــسقَو فَـــيذ الَّـــالَِّإ 
  

      فقس يعرض    ةً ناضجة تجاوزت         )2( رؤيةً متقدمة على عصرِهؤية عقليهذه الر حيثُ تعكس ،

فقس . غيرها  ، و  والتّنبؤات ، وما فيه من خرافات وأساطير حول الكهانة        حدود العصرِ الجاهلي  

، لما ينسجه اإلنسان من ضـاللة وتخـبط          ، ويرى فيه وباالً على عقوِل النّاس       ينكر علم النّجوم  

، ألن اإلنسان يجهُل قدره وال يعـرفُ مقـدار           ، كما أن هذا العلم ال يتأتّى ألحد        حول المستقبل 

هعن تحديد زمن      ، بل  رزق انتهاء أ  ويعجزهمن هنا   . وكلُّ هذه األمور ترتبطُ معرفتها باهللاِ     ،  جل 

 جدوى علم النّجوم والفلك ما دام هذا العلم يعجز عن تفسير الحد األدنى من فضول                 قس في  كيشُ

  .  القلب ورواسب الفكرتاإلنسان وخصوصاً ما يتعلَّقُ بمكنونا
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رٍ ، حيثُ أضحى قريباً من الموت وهو يقيم في ديـا            نفسه وحاله  مُل        أما امرؤ القيس فَيتَأَ   

   ]الطويل[     : ، فقال وقد شاهد قبراً في أنقرة من بالد الروم ةيل، تناءت عن ديارِه األص غريبة

ـــرِ غَلُّكُـــوـــرِغَلْ ِلبٍينَـــبِي سيب
 

ــتَراْجَأ  ــ ِإاْنَـ ــيرِ غَاْنَّـ ــهاْ هنِاْبـ  اْنَـ
  

ــو ــاْم ه وــ آت ف ــي الز ــرِ قَنِاْم يب
 

ــتَراْجَأ  ــاْنَ ــاْ م ــتَاْ فَ ــُؤ سي لَ يوب 
  

ــلَو كــن م ن اْوــىر ــرِ غَباْر التُّ ي1(ب(

 

 ــو ــيرِ غَسيلَ ــب اً مــ تَن ــ دتْءاْنَ اْيره 
  

، وابنةُ الملك    هايته القريبة ُل ن والقبر يمثّ .   قبر إحدى بنات الملوك     وقف عند  فامرؤ القيس        

 علـى   –  جارته في القبر   من هنا خاطب   . ول إليه  تمثِّل المصير الذي سيؤ    – أنقرة   - في مكانها 

،  قضية الغربة حيثُ تشابه هو وابنةُ الملك في البعـد عـن الـديار              طارقاً   –اعتبار ما سيكون    

 الماضي بملذاته ال يعود ، وأن المستقبل البائس قد اقترب كثيراً ، ثم يعرض رؤيتـه                 ذاكراً أن و

   د عن الديار     الغربة ال    للغربة حيث يرى أنعفي الب دد عن الحيـاة وذلـك          تتجسعوإنَّما هي الب ،

 معـاً   لغربة بعد أن عارك الغربـة والمـرض       فامرؤ القيس يطرح مفهومه الخاص ل     .  بمفارقتها

، وأثناء هذا المسار يجابه اإلنسان الزمـان          في النّهاية إلى أن الزمان يسير دون توقّف        لُصخْيو

  . ، أما الغربة فهي مفارقة الحياة وترك ملذّاتها ومصائبه

          كَوتختلفُ الحمعانيها ما بين هزيمة النّفس         تبعاً الختالف الظّروف المعاشة    م وتتراوح ،

   ]الوافر[   : ه قول في، فحكم امرئ القيس مثالً تختلفُ عما ينسب لكسرى أنوشروان وانتصارها

ــبِ ــ اْم ــكلَ م ــن ي دــ و ــاْطَ وىدنَ هقَ
 

ــذَِإ  تَا اسقَحَأتَر ــد ــىنَ م ــ تُن اْعدي 
  

ــُأ موركــ و هــاْ ذَو ع يالْن حــاْم )2(هقَ

 

ــفَ  ــمـ ــتَمه َأنِإ تَرقَحتَا اسـ  ْ الَّ ِإلْـ
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 بالزجر إلى اإلنسان الّذي يـستخفُّ       توجه  في معرضِ خطابه ألحد األعداء قد      فكسرى          

 مهما بلغ من قوة وطاقـة        اإلنسان  أن ؟ ويرى  بمملكة فارس   فما بالك فيمن يستخفُّ     ، نباآلخري

  . وحماقة ، بل إن استخفافَ المحاربِ بخصمه هو بحد ذاته جهل فهذا ال يعطيه أسباب النّصر

ـ        الحظ أن الحركة الشِّعرية في أ     ومن الم            داً مـن   رض العجم قد زخرت بكم كبيـر ج

، وقد تكون هذه األمثاُل من صنع الشّاعر نفـسه           األمثال الّتي ضربها الشّعراء ألخذ العبر منها      

   ]البسيط[           : ومن هذه األمثال قول لقيط بن يعمر اإليادي.  حيثُ يقوُل عبارةً فتغدو مثالً

ـ  يِإنِّ ـ فُ علَي اْ َأخَ ه الْ  ا اَألز لَـم ـذَع1(اْج(

 

ــ  ــاْي ــو قَ يمِ بتُكُمــتُفْ ْ  الَض بِه ــن عاْج 
  

  ] البسيط[                                                          : وقول لقيط أيضاً          

ـ بِـك قََ   ِلجنْ دمثْ ـ َل اللَّ ب ي  ـضِل مع2(اْطَج(

 

ــه عاْ عِإذْ  اْبوي ــب ــِئ ــم ــهاْاً فَقَ  َل لَ
  

  ]البسيط [                                          :              أيضاًلقيط  وقول        

)3(اْاً ومتَّبعــراً طَــون متَّبِعــويكُــ

  

ــ  ا انْمحي ــك ــدفَ ــب در ال ــهلُ  طُرهرِ َأشْ
  

                                                 
  األزلـم اسـم    : يقـال   " أودى به األزلم الجذع     " ونص المثل هو     . 491 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )1(

. الدهر أهلكه    يتجدد شبابه ويضرب مثالً ِلما ولَّى ويئس منه ألن           ةٌ له ألنَّه ال يهرم أبداً بل      للدهر ، والجذع صف   

   .2/366مجمع األمثال الميداني ، : ينظر 

يضرب فـي   "  دمثْ لجنبك قبل النوم مضطجعا      " ونص المثل هو     . 494 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )2(

   .2/81المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ، : ينظر . االستعداد لألمر قبل حدوثه 

يضرب مثالً للرجل العالم    "  حلب الزمان أشطره    " ونص المثل هو     . 492 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )3(

بالدهر ، وأصله في حلب النَّاقة ، ألنَّك تحلب شطراً ثم تحلب الشَّطر اآلخر ، والمعنى أنَّه جرب الدهر في جميع                     

  ]المنسرح  [ : هو نفسه في قول قس بن ساعدة وهذا المثل .1/346األمثال  جمهرةالعسكري ، : ينظر . أحواله 

ثُــم محــضتُ الــصرِيح مــن حلَــبِ    
 

  هــطُر ــاْن َأشْــ ــتُ الزمــ ــد حلَبــ  لَقَــ
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 مقارنةً   حيثُ جاءت بأضعاف مضاعفة     فاقت غيره  دغير أن األمثال عند امرئ القيس ق                

  ] الطويل[                       : ، ومن ذلك قولُه  في أرض العجماءمع شعر غيرِه من الشّعر

)1(اْجــرطي جراْبــد النَّعــوفَه الْاْ ســاِْإذَ

 

رِه اْ بِمنَــىتَــدهي ْ حــبٍ الَ الْىعلَــ 
  

  ] الطويل[                                                               : وقولُه أيضاً         

ـ ب ف ين الـشَّ   رَأي من  ْ والَ ـ  ي سقَوو 2(اْه(

 

 الَاَْأر ــن ه ْ حيــب ــنبِ م نــلَّ م ــهاْ قَ  لُ
  

          الطويل[                                                                   : وقولُه[  

ـ ٌل مـن الْ   يقَل - لُب َأطْ ولَم - يناْكَفَ ِلاْم
 

 ــو ــفَلَ م ــاْ َأن َأس عَأل ىــد ــ معىنَ يشَة 
  

قَدو  ـدالْ  ي ـ رِك جالْ م د  َؤثَّـَل َأمـ م )3(يِلاْثَ

 

ــ  ــاْولَكنَّمـ ــىع َأسـ ــٍل ِلمجـ  د مَؤثَّـ
  

،  على سبيل المثال ال سبيل الحصر     وهذه األمثلة هي نزر من األمثاِل عند شاعرين فقط                  

يعود إلى  ، ولعلَّ ذلك      باألمثاِل والحكم  المهجريوهذا بدورِه يعكس مدى ازدحام الشِّعر الجاهلي        

 تجربتَه الحياتية مضيفاً إليها     ويعرض في المثل  ،   عرض في الحكمة تجربتَه الحياتية    أن الشّاعر ي  

    هغير ة عاشها أناسبوا الحياة بأحوالها وأشكالها     ؛ تجارب غيريكافّة    جر.   الحكـم   وأخيـراً إن 

ه هذ، و   جاءت معبرةً عن همومِ أصحابها ومصورةً تجاربهم مع الحياة         الجاهلية في أرض العجم   

، وبعضها مثَّـَل    ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحالة النّفسية للشّاعر حيثُ مثَّلتْ أحوالَه وظروفه    الحكم

  .ة للقصائد بالموضوعات الرئيس كما وارتبطت أيضاً– كما مر مع قس– ورؤيته في الحياة فكره

                                                 
صـوت  : والجرجـرة   " ده وقْرا   إن جرجر العود فزِ   " نص المثل   و . 383 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )1(

زهر اليوسي ،   : ينظر  . المسن من اإلبل    : العود  . من الحمل وضجره وتضررِه     ر ، وذلك عند تشكِّه      يردده البعي 

                       .1/96 األكم في األمثال والحكم

، وسـوء    الهرم مع العدم  :  شر األشياء    " معنى المثل    يحملالبيت  و . 395 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )2(

   .34 األمثال والحكمالماوردي ، ، " المطعم 

طَّلبِ ما حـصل    أفضل العمل ما َأثََّل مجداً ، وأجمُل ال       " المثل  نص  و . 417 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني   )3(

  . 34 األمثال والحكمالماوردي ، ، " حمداً 
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א :א−א

          لم ينل المديح حظَّ غيرِه من األغراض الشعرية ، بل عمد شعراء الجاهلية فـي أرض                

 ذلك يعود   دباألغراض السابقة ، ولعلَّ مر    نة  العجم إلى إقصاِئه وتنحيته عن مضمار السبق مقار       

انقطاع أولئك الشّعراء عن أشكال الرياسة والسيادة العربية في قبائلهم وفي غيرهـا مـن               : إلى  

القبائل األخرى ، إضافةً إلى أن عدداً كبيراً من شعراء المهجر الجاهلي كانوا رؤسـاء قبـائلهم                 

 والغزِل وغيرهما من الفنون الذّاتية ، أكثر من إجادتهم لفن غَيرِي            وأقوامهم ، يجيدون فن الفخرِ    

فضالً عن أن هؤالء الشّعراء وجدوا أنفسهم أمام ممالك أعجمية تعتمد في الكثير مـن               . كالمديح  

  .أمورها على التّرجمة لتتفهم مقاصد اللّغة العربية 

ا أن تُضعفَ فَن المديحِ ، ورغم ذلك يالحظُ أن هذا الفن قـد                        فالعوامل السابقة من شأنه   

وجِد في أرض العجم بأشكاٍل وصور مختلفة ، ومن شأن هذه األشكال أن تجعَل من المديحِ فَنّـاً                  

. قائماً بذاته في أرض العجم رغم ضحالة إنتاجه الشِّعري ، إضافةً إلى قلّة عدد شعراء المـديح                  

ذكره أن تلك الممادح قد جاءت مضمنةً مع أغراض أخرى ، ومنها ما جاء علـى                ومن الجدير   

ومن ذلك ما قالَه امرؤ القـيس       . شكِل مقطوعات إضافةً إلى بعضِ القصائد الخالصة لفن المديح          

  ] الطويل[ :     مادحاً بعض الرجاالت الَّتي حمتْه وأجارتْه ، إذ يقول - ضمن قصيدة وصفية –

وـ  أَ ْله ـ   الْ اْنَ ح ـ  ق ـ  سِيي قَ ـ  نِ ب اْمر شَ
 

ــفَ  ــ َأْله ــنَ ــاْا م شٍ بيــن ــح وطر شَ ية 
  

يضيء الد جاللَّ بِ ىِلي ع ـ  ن س وِر ح ـ م ياْر
 

ـ يل خَ رصبتَ  ـ  يلَ ـ  ْل ه ـ  ىر تَ ض وـ  ء رِاْ بق 
  

واً فَ جورىـ  نَ و ـ  َلخْ ـ  سِي قَ ـ  نِ ب اْمر شَ
 

ــَأ  اْجقُر ــس يــالطَّ فَاًس اْهــ فَء مطَساًح 
  

ـ  شُطَبٍ يذبِ ع ـ  كَ بٍض شْميـ  ة )1(اْروس قَ

 

 وــعمــرو بند ــراْمالْء ــهاْمغَــاْذَ ِإم اْد 
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         يظهر في األبيات أن امرأ القيس متشوقٌ لحي قيس بن شمر ، ويمتد شوقُه إلى قـسيس                 

ح وغيرها من األماكن الّتي شاهدها في بالد طيء ، ثم يخلص في البيت األخير               والطّهاء ومسط 

 وهو أحد السادة  –إلى ممدوحه ، حيثُ ترك األماكن وانتقل إلى أصحابها ذاكراً عمرو بن درماء              

 د –الّذين أجاروهبمشية اَألس هاً مشيتهاه بالفارس الهمام ، ومشبناعتاً إي .  

 األماكن  اء بمقدمة صاغها الشّاعر لتلك     ج  طابع المدح عند امرئ القيس     الحظ أن  ومن الم        

                  همدح رفقط ، وقد قَص واحد ببيت هانتقل إلى الممدوح موجزاً مدح ها وتشّوق إليها ، ثمالّتي أحب

اإلطـار   فـي    – على الشّجاعة دون غيرها من الخصال ، وهذا يثبتُ أن المدح لم يكن قد تبلور              

 بصورة خالصة مستقلّة بذاتها ، بل إن المدح ال يعـدو أن يكـون وصـفاً لشخـصية       –الزمني  

كما أن مكان قوِل القصيدة يثبتُ أن المدح على الوفاء ال على التّكسب ، فامرؤ القيس                . الممدوح  

ممدوح ، كما أن هـذا      قد غادر أرض العرب وانتقل إلى أرضٍ أخرى لم يعد فيها بحاجة لهذا ال             

  .المديح يظْهر بصورة الشّوق والحنين إلى مواضع وجد فيها الشّاعر األمان والطّمأنينة 

                ةالممدوح وشد ةوحنين ، واقتصر على قو قإذاً فمدح امرئ القيس قد جاء على شكل تشو      

هصفة الشّجاعة الّتي طرقها امرؤ ا         )1(بأس لقيس أصبحت مرمى ناظري الشّعراء في      ، ويبدو أن

   ] البسيط[: ممادحهم ، ومن ذلك ما ينْسب ألحد شعراء الفُرس مادحاً أحد ملوك الفرس ، يقول 

ــ حوالْم مــن يــة م نذ ــ كَي يدــ م رِاْكَّ
 

 اْهــ بُِلوجــاً يســوساْ جمِوالر بِــناْ كَــذِْإ 
  

                                                 
كان مديح العرب قبل أن تضعفَ أعصاب البداوة فخراً         : "  بدايات نشوء المديح     عن يقول هاشم صالح مناع      )1(

فال تكاد تجد في شعر المهلهل أو امرئ القـيس   ... كلّه ، ألن أساس الطبيعة البدوية فضيلة االعتماد على النَّفس           

 أن الباحثَ قد أخطـأ      أرى . 215 األدب الجاهلي " لى التملُّق والمداهنة وتصنَّع األخالق      وطبقتهما مدحاً مبنياً ع   

                     قصيدة أو مقطوعة في فن ديوان المهلهل يخلو من أي في وقوفه عند شعر المهلهل أثناء حديثه عن المديح ، ألن

    رثاء والحماسة باستثناء معارضـة إرشـادية      المديح ، لذلك أعجب من هذا الرأي ؛ فشعر المهلهل تراوح بين ال            

 الـديوان المهلهـل ،  : تنظر المعارضة .  قالها المهلهل ألخيه كليب على شكل عتاب ليس إال – ليست مدحية   –

74 – 75.  
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وــز ــةًلَّ س ــتْقَب م ــ غَن رِيــ ع رِاْثَّ
 

ــ  ــاْكَ، و هورسْأتَسفَ ــ كَتْنَ بةًوع ــج اًب 
  

ــ الْضرَأ عاْرقــ ع ــ ىلَ هٍلوــخَْأ و رِاْطَ
 

 ــَأو صبالْح ــم لكالر ــو ميــ م تَرِضاًع 
  

ـ  تَ اْمكَ اْجوـ  أُ ب سـ  الْ د ـ الْفـي    بِاْغَ رِاْغَ
 

ــ  ــ الْنطَاْرفَ ــسرفُ ــبِاْوباَأل بِ  اوقُرتَافْ فَ
  

رِاْتَــــو َأبِالَّ طَــــن مــــكر دِهللا
 

ــفَ  بِذَّج الــسيَأف ــر مالــر ــمِو  اوقُحتَام فَ
  

)1(رِاْشَنْــما بِوفُّــح اْمــ وِليــخ النَّنمــ

 

ـ  نوسرِغْ ي ذِْإ  م ن الز ـ ي ـ  نِوتُ ـ  اْ م عضداو 
  

وبلغت به الشَّجاعة مكانةً تُهيُئه إلى التّنكيل بالعـدو              فسابور خير ملك اخْتير لبالد فارس ،        

 فقد قام سابور بأسر قيصر الروم في أرض العراق ، فأصبح القيصر             – الروم   –التّقليدي للفرس   

 حيثُ قبع في سجن سابور ، واإليقاع بالقيصر ليس          – أرض العراق    –مغترباً في أرض فارس     

شجاعة ملكهم ، والفُرس كأسود الغاب الضارية       لك إلى قوة الفُرس و    ر الهين ، وإنّما يرجع ذ     باألم

  . حيثُ استطاعوا القضاء على الروم 

 صـفة   د اقتصر على شجاعة سابور ، وحاول أن يضفي عليـه                   والمالحظ أن الشّاعر ق   

ذي جذّوه ، مكتفياً بهذا     التّسامح والعفو ، حيثُ أمر سابور الروم أن يزرعوا زيتوناً بدل النّخيل الّ            

 عمد إلى قصة حقيقية واقعية ، تتناقلهـا الكتـب التّاريخيـة             ويالحظُ أيضاً أن الشّاعر    . العقاب

غزوة الروم للعراق وما صدر عنهم من قطع النّخيل ، ثم جاء انتصار سابور عليهم ،                : ومفادها  

بور ، فالشّاعر لم يكلِّف خيالَه ، وإنّما اكتفى باالستشهاد          وهذا يثبتُ أن المدح كان مدحاً واقعياً لسا       

بحوادثَ وقعت بالفعل ، ويبدو أن اإلطار العام للممادح الجاهلية في بادئ أمرهـا كـان إطـاراً                  

ضيقاً في ذكر الخصال والصفات ، إضافةً إلى خروج هذه الممادح على شكِل أوصاف لشخصية               

  .الممدوح ليس إالّ 
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                    ومعانيه ، وهذا ما يلمس هفي موضوعات ر ويتّسعمن أخذ يتطوالمدح مع مرور الز غير أن 

 هةً عند كسرى أنوشروان فقال يمدحدعنترة قد أقام م الوافر [ :   عند عنترة ، حيثُ يروى أن[  

ــنم بــ  تُــشَيف ــي الْ لَــههــمع اْدم
 

 ــد ــ الْوقَ ــقَي تُ فــفَرِي س ــي ُأم واً ر
  

مكَـــالْطُ بِـــه الْييحـــ ْ  الَاًكَـــوملْ
 

ــ  عبالْو دــس عــد ــ الْرِ قَ قَيــس تُ ياً ر
  

ــ ــد والزوجنُـ ــالْاْمـ ــه غُـ من لَـ
 

 اْيـــاْبراً لَـــه كُـــلُّ الْ نَاْطَوســـلْ 
  

ــ ــداْفَمـ ــيرِ نَـ ــر َأم َأبحـ ماْ غَمـ
 

ــ  ــييفـ ــناْض عطَـ ــاْ رُؤه مـ ه حتَيـ
  

مِلمـــه ظَـــالْاْ معىشَيغْـــ ْ  فَـــالَ
 

 ــد ــتْوقَ ــ خَلَع لَيــشَّ ع ــاْس تَمه ال اً ج
  

ماْمـــرته التَّوت صـــاَْأقَـــلُّ صـــفَ
 

 ــو ــهره النُّاْجـ ــم وفوجـ ــديـ ر ه بـ
  

لَيــع ــساْهـ ــتُ الْاْواْم والـ )1(ماْخيـ

 

ــ  ــوبنُـ ــرِ شٍ ِلمج نَعـ ــسه سـ ر يلـ
  

        وهنا يصور األهوال واألخطار الّتي أصابتْه بادئ رحلته للمدائن ، ثم ينتقُل إلى االنفراج              

                    له البرايـا ، بـل إن لطان الذي تخضعحينما القى كسرى ؛ ذلك الس الّذي حدث في خطّ سفرِه

وهنا يسلِّطُ الضوء على منعة كسرى وقوته ،        . داً له ، والزمان أضحى غُالماً       النّاس أضحوا جنو  

                 فجعلت الـشّمس هوسلطان هملك واتّساع هزوع ها أمجادينتقُل إلى العطاء الّذي يشبه البحر ، أم ثم

م الفضاء ، أما عرشُه     تضع تاجاً على مفرقه ، بل إن ملكَه تجاوز حدود األرض ليصَل إلى نجو             

  .فأضحى فوق بنات نعش ، وأصبحت السماواتُ رغْم عظَمها خياماً تُظَلُِّل ملْكه المتَّسع المتناهي 

        فعنترة يعمد إلى المبالغة في تصوير عظَم كسرى وجبروته ، فقد غادر األرض الممدودة              

 ذلك الشّاعر األعرابي الّـذي جـاء مـن          -فعنترة  . د كسرى   إلى اآلفاق الّتي ال حد لها إالّ عن       

 فُتن بمظاهر الحضارة الفارسية ، وأدرك أنَّها فوق مدركات الحس العربـي             -غياهبِ الصحراء   
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المادي فهو يصفُ ما يرى ال ما يسمع ، ولعلَّ مبالغتَه ما كانت إالّ تعبيراً عـن هـول الدهـشة               

ومن المالحظ أن عنترة قد عمد إلى عدد من         .  مملكة فارس واتّساع حدودها      واالنفعال من عظَمِ  

الخصاِل المستحبة في الممدوح حيثُ وصفَه بسعة السلطان وكثـرة العطايـا وبـالعز والمنعـة                

ويكمُل مدحه  . وغيرها ، وهذا بحد ذاته تحوٌل في الممادح الجاهلية الّتي نظمتْ في أرض العجم               

  ]الوافر[              :يقول . لكسرى عامداً إلى صفات أخرى بعضها حسي وبعضها معنوي 

ــن اآلفَــ  ــاْم م الْاْق ــر ــس قَ اْحم
 

 لَـــوالَو ْ ـــخَوف فُـــهرٍ  كُـــلِّ قُطْـــي
  

تَح ــ بِــهفَا الْيالْاْمــُل وظَــصاْعم
 

 مـــجالنَّـــي اْعـــسِ جِـــسهو مر ووح 
  

ــد ــم ــاْى اَألي ــاْمِ م ــح الْاْ نَ ماْح1(م(

 

  مـ فَــد ـ بنِ واقَلَــي  ســيد الثَّ اْ يـ  ىقَـ
  

 بـين شـعبِه   بروتَه ، ثم ينتقُل إلى مكانتـه  وج ففي البيت األول يعرض عظمة كسرى             

والمالحـظ أن   . اً لكسرى بطول البقاء     متّخذاً من جسم اإلنسان أنموذجاً لصورته ، ثم يختم داعي         

عنترة في هذا المديح يحاوُل تحقير األشياء واألشخاص مقابل اإلعـالء مـن شـأن كـسرى ،                  

وهذا من شأنه أن يكْسب مديح عنترة مصداقية في         . وكسرى أنوشروان كان أعظم ملوك الفرس       

 طرقها عنترة تبعثُ في النّص حيويـة نابـضة ،           قوِله رغم شدة مبالغاته ، كما أن الصفات الّتي        

  .وكأن الممدوح سيد عربي يمتاز بأوصاف تتَّفقُ عليها العرب في المنعة والعزة 

حة أخرى قالها فـي  حد من المديح ، فقد رويت له مد          غير أن عنترة لم يقف عند هذا ال      

 الكامل [                                           :     كسرى أنوشروان أيضاً ، ومنها قولُه[  

ــتْاْقَ ــم ــم الْاْ مقَ ــغَي ف ثيَأز اْمــه ن
 

تُــه اْحاْ ريملــك الَّــذ ا الْ َأيهــاْيــ 
  

نــهاْوي كيرِ فــعــصا الْر هــذَ بــداْيــ
 

ــ  اْيبــةَ الْ ق ــصلَ ــاْقُ ي ــاْد ــالَج الْاْ تَ ع ْ 
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ــ نْاْ يــذَ الْ م ــق حمزوــن نِ مَأح اْزــه ن
 

ــ  خْاْيم  ــو ــالً نَ ــجِ ــاْمسء ال بِج ءو هد
  

ــالْ قَيــنتُ مــسك رىــنمــ و ِإح اْسهن
 

 يسٍ ِإنَّنــر عــباْن ديــيكناْ ســاْيــ 
  

ــن ْأمال بو ــه ــلَّس ــي ــهاْد عيثُ عنْ ن
 

 عهمي جمــماْفَ اَألنَــاْ خَــاْ ســطَاْوِإذَ 
  

ــص الْاْبِخو ِلهــد ــع َل فلْيب اْدــه 1(ن(

 

ــمظْالْ  ــر اِإلنْـ ــاْصهِـ ــه اْ َأييفَ فـ مـ
  

فراحاتُ :           والمالحظ أن عنترة في األبيات األربعة األولى قد طرقَ صفة الكرم بإلحاح             

عطائها ، كما أن كسرى هو قبلةُ القصاد والطّـالبين ، بـل إن جـود                كسرى تحاكي الغيث في     

كسرى يخْجُل مطر السماء لكثرته ، ويختم عنترة حديثَه عن الكرم مخاطباً قومـه بنـي عـبس                  

ت العديد من أبيات هذه      وقد تُرِكَ  –ليبلّغهم عظَم اإلحسان وكثرة العطايا الّتي نالها من هذا الملك           

 ثم ينتقل إلى عظم السلطان وشدة البأس خاتماً بصفة العدل واإلنـصاف             -قصيدة طلباً لإليجاز    ال

            لقَّبهذا الملك كان ي أن هعنه من عدل ،      " الملك العادل   " عند كسرى ، ومن الجدير ذكر رلما ُأث

ولعلَّ تركيز عنتـرة    وعنترة بطرقه هذه الصفة يكسب نصه مصداقية أخرى من واقع الممدوح            

  .على صفة الكرم كان مقدمةً لطلبٍ أو عطاء يريده من كسرى ، فَمهد لطلبِه بهذه الصفة 

          ويتّضح من خالل هذه األبيات أن عنترة قد عمد إلى تكرار الصفات الّتي ذكرها فـي                

ع من صفة الكـرم ، وضـيقَ مـن           غير أنّه وس   – باستثناء العدل واإلنصاف     –المدحة السابقة   

  ]الكامل[ :   الصفات األخرى ، وهذا التّكرار يالحظُ في قول عنترة أيضاً من القصيدة نفسها 

حـــيكيوـــاْ مجو ـــهبهنَوب اْدـــهن
 

  نَظَــروـ  تُ بِر  اُْؤهـــاْض وميكَتَــه تَفـ
  

ــن الْ م ــن ــلِّ فَ ــ كُ ف حاْنَ َأفْيــه ن
 

ــ  فيرم  الر ــع مــعٍ ج ــبِب يببِر ع ــه ع
  

ــ هجرــد ــَأن ال ــوهاً بِ ــهاْع عنَر طَ ن
 

ــ  طُيووــن م هر ــو ــلِّ نَ ــ كُ  شَدتْعٍ َأنْ
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ــفَ الْ ــروقَ يحم وــد ــع اً فــي نهاْ شَ
 

ــك ِإذَ  لــاْم ــاْ م ــاْ ج َل فيــو ــمِ اللِّ ي  اْقَ
  

ــس ــد واِإلقْعوال اْبــن ُل مَأع اْوــه ن
 

ــ  ــنصوالنَّ م رــس ــوِئه داْ جلَ  ىورن الْ
  

ــ ــفُرعن الْاْوُأطَ ــاْس ف نييم اْدــه 1(ن(

 

ــفََأل  ــنشْـ ــييكُرن صـ ــالَن الْعه بـ  ْ مـ
  

ا القصيدةُ فيالحظُ أن الشّاعر قـد عمـد إلـى    ة ، أم أن يدخَل نفسه في المدح       وهنا يحاولُ 

                ثـم ، هاتوالمتنز الخصيب فُ الّربعصالمحيطة بقصر المدائن ، حيثُ نراه ي أوصاف الطّبيعة

فعنترة يـستغلُّ   . ينتقُل إلى البركة الّتي فاض ماؤها ، ليعود من جديد إلى قضية الكرم والعطاء               

ة المحيطة بقصر كسرى ويوظّفها تبعاً للصفة المرجوة الّتي يريدها ، فهـا             مظاهر الطّبيعة الخالّب  

  .هو يعمد إلى الطّيور ، ويوظّفُ نشيدها من تغريد مطربٍ إلى مديحٍ مبجل لشخص كسرى 

       ويحاوُل عنترة في البيتين األخيرين إقحام نفسه بقوة في القصيدة ، حيثُ ذكر النّصر الّذي               

أنَّه علـى اسـتعداد     : تّى إالّ من أعوان كسرى وعنترة أحدهم ، ويختم مدعماً هذه الفكرة             ال يتأ 

وعنترة ذلك الفارس الشّجاع ال ينسى نفسه ، وال يغْفُل شخـصيتَه            . للمحاربة تحتَ لواء الفُرس     

  .خصيتَه حاضرةٌ في ميدان الفخراألبية المتحررة ، فإن كان أشاد بقوة غيرِه وعظمته ، إالّ أن ش

ح قد ظهرت أول أمرها تحت بواعث اإلخالصِ والوفاء ،          ائدإن هذه الم  :   وخالصةُ المقال       

وهذا ما لُمس عند امرئ القيس خاصةً ، وقد اقتصرت تلك البدايات على صـفة الـشّجاعة دون                  

ومع تطور  . ة تُضمن في القصائد والمقطوعات       مقْتَضبةً موجز  المدائحغيرها ، وقد جاءت هذه      

 طابع االستقاللية فخرجت في قصائد خالصة ، واتَّسعت بواعثهـا مـا   المدائحالزمن اتّخذت هذه    

بين الوفاء والتّكسب ، أما موضوعاتها فارتكزت على األلفاظ والمعاني المتعلِّقة بالشّجاعة والقوة             

  .لتشمَل الكرم والعدَل وغيرها والمنعة ، ثم تعددت 
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א :א−א

      اغترب شعراء الجاهلية حيث فارقوا أرضهم إلى ديارٍ أعجمية غريبة ، من هنا أخذ هؤالء               

الشّعراء يحنّون إلى ديارهم لما في هذه الديار من ذكريات نابضة أرخت على الشّاعر ظاللها ،                

 هبأرض بالوطن األم           فَذَكَّرتْه وكلِّ ما يربطُ الشّاعر هتوأحب هوثقافت هبالغربة    .  ولغت أحس فالشّاعر

  .وشكا الفراق والبعد ، لذلك أخذ يتمرد على هذه الحالة محاوالً التّخفيف من ألمه وشكواه 

فكـان بعـضها              وقد جاء شعر الغربة والحنين في قصائد ومقطوعات ، أما القـصائد             

خالصاً في الحنين من أولها إلى منتهاها ، ومن ذلك قصيدة ليلى العفيفة الّتي نظمتها فـي ديـار                   

    ]البسيط    [ :  تحن فيها إلى أهلها وتشكو غربتها وهذا ظاهر في قولها – في األسر –فارس 

واْوَأعو يــد ــِلـ ــيماْمـ يناْو وِإخْـ
 

 ـ  اْم اْ ح  ـرقَاُْل ب  ـنـ   م عب دـ  ي عماْشَرِنَ و 
  

ــن النَّ مــاْو هــبِ ج ــيِئ ــس بِالْد لَ يناْفَ
 

ــ  ــدقَ اْ حَل دــو نــي اْ يــر قُاْ بجم ــد  اًتَهِ
  

يهـ  تَاْه ـ  اْ م ـ  اْتُ هـذَ   خلْ ـ تَ ِإم  وقْ نِاْكَ
 

 كَي  خُفَ الـدـ  و كَيـ فَ الْ ُل و صو ـفَ اُْل واَْأس 
  

ـ  ىحتَّ ممه   ـنـ  الْ تُ م )1(نِالْ بِـِإع  ىوبلْ

 

ــ  اْلَمــر ــيتُ غَرِ ذَكَ بــاْاً ز ــديد بِ كَم ي 
  

        ومن المالحظ أن الشّوقَ إلى األهل واألحبة قد دفع الشّاعرة إلى تفصيل ذكرها لهـؤالء               

أن تقديم  األهل ، فهي تذكر البراق حبيبها وابن عمها ، وتذكر والديها وأعمامها وإخوانها ، غير                

البراق عليهم جميعاً ، إضافةً إلى تكرار اسمه في القصيدة يدلُِّل على مدى تعلِّق الشّاعرة بهـذه                 

والمالحـظُ أيـضاً أن الـشّاعرة       . الشّخصية أكثر من غيرها ، وهذا ما يتّضح في البيت الثّاني            

 إعادة وصلها مع ابـن عمهـا        تتساءل في البيت الثّالث عن كيفية دخولها أرض قومها ، وكيفية          
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 وقـت نظمهـا     –وأحبتها من أبناء قبيلتها ، وتستسلم الشّاعرةُ لضعف حالها مقرةً أن هذا الوقت              

  . ليس وقت تحقيق األماني والرغبات –للقصيدة 

فسها           وتعرض الشّاعرةُ لحالتها النّفسية وخصوصاً عندما تشاهد مغْترباً ، وهنا تتذكَّر ن           

.  شوقها الّذي أنحلها وأضـعفها       كَتَمتْ بعد أن    رج عن صمتها ، وتجاهر ببلوتها     فيزداد همها فتخ  

فَعظَم الشّوق ومرارة االغتراب يدفعان الشّاعرة إلى هذا الحنين الباكي ، وربما لو كانت الشّاعرةُ               

م في ديار الفُرسِ حيث اختالفُ الثّقافة       مغتربةً في أرض عربية لكانت فاجعتُها أقل ، غير أنَّها تقي          

وهي تجسد حاَل المرأة    ، من هنا تتعاظم مصيبتُها ويزداد حنينُها       . والحضارة والعادات والتّقاليد    

كما أن سبي النّساء شديد الوقعِ على أفراد القبيلة ، فما بالك            . العربية الجاهلية الّتي فقدت وطنها      

  ] البسيط [:قبل أمة أعجمية كالفُرس ؟ وتكمُل ليلى شوقها وحنينها حيثُ تقول إن كان السبي من 

ــ ــيَأبِ الَ لُكَيزٍ و ْ ــخَي ليفُرــ و اْسني
 

ــ ْ الَ  ــدر در كُلَيــ  ْ ح والَاْم روبٍ يــ
  

ــنعــٍل كُــلَّ َأثْ اْ حاْقَــمَأوٍل ونِاْز
 

ـ عنِ ا   ب وـ نِ ر اْح ر ـ اْن تْح ـ ِئكَِئـٌل   اْو اًب 
  

قَدو ا كَب نْ الز  ـنم ـ  د يـ   ز ب د وـ نِ ر نِاْح
 

 ــد ــزوقَ ــناْ تَ ع رــو ــمٍ علْ كُلَي مهب 
  

َأراْومهح  شَـخْ     فَـو قَ قُـب َأع ـ ص نِاْي
 

ــ  َأسوــوا الْلَم اْماَألهــَل و لايو ــغْن تَنَماو 
  

ـ طَِل الْ قَـس ف الْ  وكَـشْ  اْياْرو الـس  َأخُ نِاْب
 

 قُ ســـيدهماْبـــرهم الْاْقَـــ تَالْىحتَّـــ 
  

ــ ــلَّ ي ــاْتَم ــ تُبب َأن قَلْ ــىلَ )1(نِاْج بَِأشْ

 

 اْي ينِ فَـا   عبكـ  ي جو ودي  بِالـد مالَ وعِ و ْ  
  

 ، وتذكر الخيل    كرذِّنينها ، فها هي تخص كليباً بال               وهنا تحاوُل ليلى التّوسيع من رقعة ح      

والمالحظُ أن الشّاعرةَ تبني حنينها على األمل في خالصها ، فهي تذكر كليباً الفارس              . والفُرسان  

                   أبرز أدوات المعركة من خيٍل وفرسان ، غيـر أن وتضيفُ إلى ذكرِه ، هذكر تُعيد المنشود ، ثم
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ومع ذلك تتنبه ليلى    . ير إلى جانبٍ من بطوالته      البراق هو المعوُل عليه في فَك أسرها ، لذلك تش         

  .إلى حالها فتأمر عينها أن تجود بالدمع ، وتأمر قلبها أيضاً أالّ يملَّ من الشّوق والحنين 

          فليلى كما يبدو تمزج حنينها بالفخرِ متَظاهرةً بالقوة ، ألن خالصها من األسر سـيأتي               

ن قومها لن يرتضوا على أنفسها عار سبيها ، غير أن هذه القـوة الـشّكلية   في يومٍ ما ، وذلك أل     

الّتي جاءت في سياق الحنين الممتزج بالفخر ، تتالشى عند شاعرٍ كامرئ القيس ، وينوب مكانَها                

  ]رب المتقا[ :                              ومن ذلك قولُه . رِ والحنين إلى ما فات أسلوب التّذكُّ

ــفَ ــجاْهـ ــلْكُّر قَذَ التَّـ ــم عاًبـ اْديـ
 

ــذَْأَأ  ــتَ نَركَ ــسفْ م ــاْك ــ ين لَ عواْد 
  

وـــَأزاْمـــ لَتَنْـــ كُناْهتَقـــسم ياْد
 

 اْبهــــاْتْرَأاً ودنْــــ هتَكَّرذَتَــــ 
  

ــتُط ــعُ الْي ــصيوتَي وِغَ ــع شالر ياْد
 

 ـــاْوكَُأي ـــ بِتَنْـــماْهجعـــ ماًب 
  

وِوــر ــدتُ ــص وميي النَّ ــرِخَي الْبِتُ ياْد
 

 ــد ــا عووتَغْ ــلَ ــصطَحوى الْ  اْدهاْشِ تَ
  

حــب تَ َأفََأصمزــتَ م ــنْع اْهوــد ص اْد
 

 ــــواللَّه ــــكجِبعيو الْوعمــــستُاْم 
  

ــ حاْودــس ــحي الْثُ تُنْ الْاْي ءجــل ي1(اْد(

 

ــ  ــِإفَـ ــ دكن يـ ــ َأرهـ ــه دوىتَـ  نَـ
  

          ورِدبألفاظ الحنين ، فامرؤ القيس ي هذه اللوحة تعج ها   لفظة التّذكُّ         والمالحظ أنيعيـد ر ثم

مرتين ويذكر الحزن واألزمان واأليام ، ويورد ألواناً من اللهو والمجون والمتع الّتي مارسها في               

 بين الماضي المنعم والحاضر البائس ، معتمداً فـي          وهكذا يكون قد عقد مقارنةً    . أرض العرب   

                 ال يعدو أن يكون محض هذات تَع ، وهذا بحدبابة والمعلى الماضي القريب حيث ألوان الص هحنين

ثم يختم متحدثاً عن حاِله الجديدة ، وهنا يكمـن االنكـسار ، وتتـوافر أسـباب                 . تذكّرٍ ليس إالّ    

   .ة لذلك يتغنى بحنينه إلى الماضي وفي الوقت ذاته يستسلم لحاِله البائسالهزيمة النّفسية ،
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          أما الحنين في المقطوعات الشِّعرية فلم يقل شأناً عما جاء في القصائد ، وخصوصاً ما               

 يتعلَّقُ بمرارة االغتراب ، وألفاظ الشّوق والحنين ، ومن ذلك قول البراء بن قيس وهو في سجن                

   ]الكامل[ :                    كسرى أنوشروان يتشوق إلى زوجِه حذفة بنت الحمحام الحميرية 

ــجفَ ــنُمبِونُ ُأس ــفِّ فَة ــ الْقُ صِلعنْ
 

 ِلمجــد فالْوىاللِّ بِــةَر حذْفَــاْ داْيــ 
  

ِلو اَألمِاْ عـــدعـــ بكقـــالْ يم لَـــنِإ
 

ــ  الَْلب  ْ كــر ــيغُ م ن حــل ــٍلي حٍِلاْ ص 
  

ــتُ كَ اْذَِإوالْ كَرِهـ م ـ اْهـ ِل تُثْقَـــم لَـ
 

 مــتْلَّظَ تَيلَــضبتْ ع غَــاْذَ ِإتْنَــاْكَ 
  

وــم ــن بِىتَ تَع ــع ــمِلْ ــءي شَ )1(ِلَأس تَ

 

 اْذَِإوتْ ِلــَأ رجِنَّــي ةً عــتْ لَلَــماْه 
  

اللوى ، ثم المجـدل ، ثـم      [ ا من جهاتها األربعة     ده حنينَه إلى دار زوجِه فيحد           فالبراء يبدأ 

وبهذا التّحديد يبدي الشّاعر مدى ارتباطه بديار محبوبته ، وهذا          ] جنوب أسنمة ، ثم قفّ العنْصل       

بدورِه ارتباطٌ بالمحبوبة نفسها ، فالشّاعر يحفظُ أسماء األماكن المحيطة بتلك الديار فكيـف لـه                

    ثُ عـن                نسيانها ؟ ثمبعد انقضاء عام كامٍل ، وهنا يتحد ثاً عن أسرِهتَحديدخل إلى قلب الحدث م

عالقته الحميمة بزوجِه حينما كانت تتظلَّم عند غَضبِها عليه ، وتصمتُ عند اسـتثقاِله كالمهـا ،            

 إلى حشْد عدد مـن      والمالحظ أن البراء يعمد   . بل وكانت تقوم باألفعال الّتي تُسعد زوجها أيضاً         

             فات لزوجِـهالعذري ، ناسباً هذه الص ة على سبيل الحبفات المعنويومـرارةُ   " حذفـة   " الص ،

  .االغتراب تكمن في فقد مثل هذه المرأة ، لذلك يحن الشّاعر إليها حنين العاشق العذري 

الغتراب ، ما قالَه عمرو بن قميئة                ومن المقطوعات أيضاً الّتي تصور هذا الجانب من ا        

   ]السريع[ : في رحلته مع امرئ القيس إلى القيصر ، حيثُ تذكَّر عمرو أرضه وابنتَه فأخذ يقول 

ــ ــو الْ- ه درِللَّ يم - ــن ــم هاْ الم
 

 برتْتَعســـا ادميتاْ ســـ رَأتْاْلَمـــ 
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ــاْوَأخْ ــي فاْلَهـ ــاْم وَأعاْهـ )1(اْمهـ

 

ــذَكَّرتْ  ــ َأرتَـ ــضـ ــ َأهاْاً بِهـ  اْلُهـ
  

         فعمرو يحن إلى أرضه العربية ، وإلى قبيلته بكر وهذا الحنين يختص باألبناء واألعمام              

هي الّتي حنَّتْ   واألخوال وغيرهم من المقربين ، غير أن عمراً قد أجرى حنينَه على ابنته وكأنَّها               

ومما يؤكِّد أن الشّاعر يقصد     . ساتيدما من أرض الروم ، فأخذت بالبكاء         ت إلى جبل  عندما وصل 

نفسه ال ابنتَه أنَّه كان برفقة امرئ القيس إلى أرض الروم حيث جبل ساتيدما ، كمـا أن امـرأ                    

  ]الطويل [                 : في حنينه إلى أرض قومه القيس قال في عمرو بن قميئة حين بكى 

َأيَأنَّـــو قَـــ الْاْقَـــنـــاْحنِ بِقَيراْص
 

ـ  ىبكَ  بِاْ صحـ  ي أَ اْ لَمى ر  الـد ر د بو نَـه 
  

ــ لْاْنُحــوُِل م ــاً َأوكَ نَم ــو تَ فَنُع2(اْذَر(

 

ــ  ــه الَفَقُلْ ــ ْ تُ لَ تَبيع ــ كِإنَّم ــك  اْنُ
  

يحمُل بكاءه البنته قاصـداً نفـسه ، وكـأن          ة الشّوق والحنين ، و    د          فعمرو يبكي من ش   

             هلنفس هذا النّحيب عف فيأبى أن ينسبفي البكاء نظرة الض ينظر عند عمـرو     . الشّاعر والبكاء

- هة - وليلى من قبلالفاجعة في مفارقة أرض األحب مدى الفقد والحنين ، وحجم ظْهري .  

حنين في القصائد كان أشمل منه في المقطوعات ، ففي القصيدة حن                     ومن المالحظ أن ال   

الشّاعر إلى الخاصة من أهله ؛ فذكَر الوالدين واإلخوة وأبناء العمومة وغيرهم ، إضـافةً إلـى                 

ذكرِه فرسان قومه وغيرهم من أفراد القبيلة ، وقد اتّسعتْ رقعةُ الحنين في القصيدة لتشمل ملذّات                

أما في المقطوعات فقد اقتصر الحنين على بيت الرجل خاصة ، فَذُكرت الزوجة             . ومتعها  الحياة  

والبنتُ ، إضافةً إلى األهل المقربين كاألعمام واألخوال ، وهذا بدورِه يتناسب وطول القـصيدة               

رِ المقطوعةصمع ق األخير ة ، ويتناسبشعوري عاتها مع ما فيها من دفقاتواقتضابها بتفر .  
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א :א−א

          يعد الهجاء غرضاً بارزاً في الشِّعر الجاهلي لما فيه من منافحة عن القبيلة وأبنائهـا ،                

فالجو القبلي العام كفيٌل بإيجاد مثل هذا اللون الشّعري ، حيثُ يتّفقُ الهجاء مع ثقافة القبلية ، ومع                  

وقد جاء الهجاء الجاهلي في أرض العجم       .  واالفتخار عند أفراد هذه القبيلة أو تلك         رغبة التميز 

الفرد ، والقبيلة في ظلِّ غربة جغرافية ، وأخرى نفسية يعيشها الجـاهلي             : منسجماً مع رغبتي    

م مـن  بعيداً عن أرض وطنه ، غير أن البعد الجغرافي لم يتح للشّعراء فرصة االحتكاك بغيـره              

  .أبناء جلدتهم مما أضعفَ ذلك غرض الهجاء مقارنةً باألغراض األخرى 

الهجاء الشّخـصي ، والهجـاء      :           وقد جاء الهجاء في أرض العجم ضمن سياقين هما          

القبلي ، أما الهجاء الشّخصي فكان األبرز ، ومن ذلك ما قالَه عمرو بن العاص في عمارة بـن                   

  ]الطويل :                                             [ ال إلى أرض الحبشة الوليد حينما ارتح

ـ  ن أَ كلثْمِل ي دـ  ع ى ابـ  ن ع ـ  م ـ نَ اب ه لَ اْم
 

ــعتَ  ــ عملَّ اْمَأر ــن م ــن ــر شَ ش يمة 
  

ــفَ ــتَسلَ ــال عٍاْر بِ نِبــ ع مكم حــر اْم
 

 ِإوــ كُن ــاْ ذَتَنْ ب ردــ َأنِي حوــى م رالَج ً 
  

وـ لِّو ـ تَي ـ رِمــ اَألي غَ م ـ ن اْمــولَ تَد قَ
 

ــ  صحــتُب م ــ اَألن رِمالر ــف يرِطَ قــي  هقَ
  

ــو ِلاْعــ ُأج موالْر ــم جــتَتَ ْ الَ د )1(اْمدنَ

 

ــ  مــ اآلنِن ــعزِانْ فَ ع نــ م ــ جمعاْطَ مة 
  

يات أن عمارة بن الوليد المخزومي سافر مع عمـرو بـن                      ومما يروى في مناسبة األب    

ومن المالحـظ   .  به   رو ، فكاد له عمرو وأوقع     العاص إلى الحبشة ، فطمع عمارة في امرأة عم        

 اً القرابة بينهما مـن شَـر       لقصة حيثُ زجر عمرو عمارة عاد     أن هجاء عمرو مستمدٌّ من هذه ا      

ابن عمه وال يحفظ شرفه ؛ فعمارةُ غويٌّ مخـادع ، لـذلك              الشّيم ، ألن عمارة ال يرعى حرمة      
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ومن المالحظ أن عمـراً يركِّـز علـى         . يطالبه عمرو بمعالجة أمور المجد ألنَّه ليس أهالً لها          

صفات عمارة وشيمه دون أن يمس قبيلته ، ويعود ذلك إلى انتماء الشّاعرين إلى القبيلة نفسها ،                 

راً إلى حصر هجاِئه بشخصية المهجو فقط ، كما أن الطّابع العام لهذا الهجاء قد               مما دفع ذلك عم   

ومن الجدير ذكره أن عمراً قـد حـشَد فـي هـذه             . ارتكز على الصفات المعنوية دون الحسية       

ومـن  .   ليعظَ عمارة ويردعه عن سلوكه        - مرت دراستها    –المقطوعة عدداً من أبيات الحكمة      

  ]البسيط [ :            الهجاء الشّخصي أيضاً ما ينْسب المرئ القيس من شعرٍ قالَه في القيصر 

ــفُ ِإالَّ مــ  ــك َأقْلَ ــاَْأنَّ الْالَ  جــر قَم
 

 ــي ــتُ يِإنَّ ــمي حلَفْ ــر كَنَ اْاً غَيــة بذ 
  

ــاْ ــتَ الْكَم تَح ــع مــ تَج ــة الْ )1(وبرفَلْكَ

 

 متُـــهلَـــتْ عماْاْ مه طَعنْـــتَ بِـــِإذَاْ 
  

          والبيتان ال داعي للوقوف عندهما لما فيهما من إسفاف لفظي حـول القَلَـف ، وعـدم                 

  .الختن عند أبناء الروم ، لما يتعلَّقُ بديانتهم من هذه األمور 

لعجم ، ولعلَّ ذلك           أما الهجاء القبلي فيكاد يتالشى في الشِّعر الجاهلي الّذي نُظم في أرض ا            

                 عند ليلى في قصيدة سهذا النّمط لُم الجغرافي ، غير أن دعةً البابقة وخاصإلى األسباب الس يعود

  ]الرمل [ : تقول فيها – في بالد  فارس –حماسية تحريضية وجهتها إلى قومها وهي في أسرها 

ــ ــ اْي نبــ َأنْي ــاْم ي ــاْر ــَل الْ َأه اْخَنَ
 

 اًســـــرِاْ فَاْنَـــــن علَيودلَُّأتَـــــ 
  

ــ مرنْى الْوــم م ــر ــرنظَ ب ــ الْد معى
 

ــ  ــ اْيـ ــسرتْداِْإيـ ــفْ خَـ  قَتُكُم صـ
  

اْجـــب الراْبن َأســـاْنَ عـــديِلبنـــ
 

ــ  ــاْي نب ــي اَألع ــاْم ــ تَقْاْصِ ِإم طَعاو 
  

 ــص ــلُّ نَ ــكُ عرٍ بري ــر ض ــد تَج2(ى(

 

ــفَا  ــزراْطبصــ ــسنَاْاً وعــ  اًء حــ
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       وهنا تندد الشّاعرةُ بقبيلة أنمار ، وقبيلة إياد ، وغيرهما من القبائل الّتي تآمرت مع الفُرس                

ةً هذه القبائل عدوةً للقبائل العدنانية بأكملها ، ثم تختم مهـددةً            عادضد قبيلتها ، ثم توسع هجاءها       

  . بأن النّصر سيأتي بعد الصبر على الضر ، فال بد من الفَرج بعد الشّدة مهما طالت تلك القبائل

كان الهجاء يسير جنبـاً     : "          يربطُ هاشم صالح منّاع الهجاء الجاهلي بالفخر حيثُ يقول          

ء القبائـل األخـرى الّتـي       إلى جنب مع الفخر ، فحين يفاخر الشّاعر بقبيلته ، ال بد له من هجا              

غير أن الهجاء الجاهلي في أرض العجم قد ارتبط بـأغراض أخـرى             .  )1("تناصب العداء لها    

رض قومه على قبيلـة أخـرى       ماسة والتّحريض ، فالشّاعر يح    ترتبطُ بالفخرِ أيضاً وخاصةً الح    

       ضـهم   ذاكراً جملةً من عيوب تلك القبيلة ، وفي المقابل يفاخر بقبيلتأبناءهـا ، ويحر سويحم ، ه

وقد يرتبطُ الهجاء بشعر الحكمة ، حيثُ يقوم شاعر بهجاء رجٍل ، ثم يعمـد إلـى                 . على القتال   

  .ضرب الحكم واألمثال ألخذ العبرة والموعظة ، وهذا ما لوحظَ في هجاء عمرو بن العاص 

     ة للهجاء الجاهلي فيحدا األلوان العامومي عجالن قائالً              أمها عباس بيد " :   دأن نحد يمكن

الهجـاء الشّخـصي ،     : خطوطاً عامة للهجاء في الجاهلية زاعمين أنَّه سلكها على النحو التّالي            

 كما  – غير أن الهجاء في أرض العجم        )2("والهجاء القبلي ، والهجاء السياسي ، والهجاء الديني         

  رلين ، وهما      قد ارتبط بالنّ   –مالهجاء الشّخصي ، والهجاء القبلي ؛ إذ لم يكن هناك          : وعين األو

                في أرض العجم ، فالشّاعر الّتي يعيشها الشّاعر يني في ظلِّ المحنةياسي أو الدحاجة للهجاء الس

  بةالغُر ما منشغٌل في حاله الجديدة يشكو هة ، وإميسمو إلى الحري ا أسيرالجاهلي إم  أو يطمـح ، 

إلى انتزاع المجد والسلطان ، فأولويات الجاهلي في أرض العجم حالت دون الرقي بالهجاء إلـى        

  .السياسة والدين وغيرهما من القضايا العمومية 
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א :−א

قة من غـزٍل              لم يقف الشِّعر الجاهلي في أرض العجم عند الموضوعات الرئيسة الساب          

وفخر ووصف وغيرها ، بل تجاوز ذلك إلى العديد من األغراض الـشِّعرية الفرعيـة فتنـاول                 

الشّكوى ، والعتاب ، والتّحريض ، واإلنـصاف ، وبكـاء الـشّباب وغيرهـا مـن المعـاني                     

عرية مـستقلّة   أن الشِّعر الجاهلي في البلدان األعجمية يمثُِّل حقبةً ش    على وهذا يدلِّلُ . واألغراض  

  .تعتمد في جلِّ أغراضها على ما عرِفَ في أرض العرب 

         أما األغراض األخرى الّتي طُرِقت في أرض العجم ، فيظهر منها العتاب والـشّكوى ،               

حيثُ يشكو الشّاعر حالَه وما آَل إليه من ضعف في غُربته ، ومن ذلك شكوى عمرو بن قميئـة                   

   ]الطويل[ :                    رئ القيس أثناء رحلتهما إلى القيصر ، يقول عمرو ضعفَه إلى ام

نَّـــبٍل محاْعيـــ ور ذُيـــ كَبِيوَأنِّـــ
 

 ـــشَـــكَوـــتُ ِإلَيَأنَّن هذُي الْوج لَـــة 
  

ـ    لَح  سركُم اِْإذَ )1(اوكَبرشِ فَـا  وحم من الْ

 

ــ  ــاْفَقَ ــاَْل لَنَ َأه ــه سالًالً ورمــ و باًح 
  

                 ، َل حاِلـهوتَحو نّهس ربد ، فشكا عمرو كراً إلى الصيمحلة دعا امرؤ القيس عفأثناء الر        

وفي الرحلة نفسها يشيد امرؤ القيس بـصحبته  . ومع ذلك يلح امرؤ القيس في دعوته إلى الصيد         

  ]الطويل [ :              صين وكثرة غدرهم ، يقول لعمرو بن قميئة شاكياً قلّة األصحاب المخل

ــرتْ ــه الْوقَ ــعي بِ ــدلْاْنَ نِ بــر اْتُ آخَ
 

ــاِْإذَ  ــذَ قُلْ ــاْتُ ه اْ صــد ــحب قَ ضر يتُه 
  

ــن النَّــ  ــسِ ِإالَّاْم ــرينَناْ خَ تَغَي2(اْ و(

 

 ــد ج ــذَِلك ــيكَ ــاْ م ــاْ ُأص ص باْحباًح 
  

مرؤ القيس يشكو الخيانة والغدر ، إذ كلَّما اطمأن لصاحبٍ بدل هذا الصاحب بصديق                        فا

غير أن الشّكوى عند امرئ القيس ترتبطُ في        . يخون صاحبه ، ويتغير قلبه عن المودة والصفاء         
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            مازجاً ذلك بشيء هعن أرض هاغتراب ثـاء     بعضِ األحيان بالغربة ، حيثُ يشكو الشّاعرمـن الر 

   ]الوافر[ :                                       النّفسي وهذا ظاهر في قوِله بعد إصابته بالحلّة 

َأوــب ــ ذَغْلـ ــ الْكِلـ ــحرِ الْيحـ اْديـ
 

ــبَأ ْ الََأ  غْلــ ب نيــ ح ــرِج نِ بــ ع ورٍم 
  

لَـــوـــميدح اً َأوـــالْمُأخْلَـــقْ س اْد
 

  بقَـــاْء نَفْـــسٍتُ بقَيـــدقَـــ ينَِّأبِـــ 
  

اْدولُــخُ ْ قٌّ الَ حــتُومــ الْتُلْــقُلَ
 

 يمو قَــ بِــداْرِتُكْــلَ هينِّــ َأولَــفَ 
  

ــــَأوجدالْ بِرمنــــةَأي ــــ تَنعواْد
 

 مٍو يــلَّ كُــرصيــ قَكلْــ مجِلاْعــُأ 
  

ــ ْ الَو ــسندف فَاْشَـ ــ يو َأيـ )1(اْدوعـ

 

 بيــرِ قَبسنَــ ْ  الَمِو الــرضِرَأبِــ 
  

    هضريشكو م فالشّاعر        –   مللمرض ،         – الس هواستسالم هويظهر في البيت الثّاني خضوع 

فهو يدرك أنَّه هالك ال محالَة رغم أنَّه ما زال على قيد الحياة ، ثم ينتقُل إلى شكوى الغربة فـي                     

ومن المالحظ أن امرأ القيس يرتكز في شكواه على حاِله المريضة           . لخامس  الثّالث ، وا  : البيتين  

                  عن ديارِه بعيد هوضعف هفهو عالوةً على مرض ، هبتعلى غُر من ناحية ، إضافةً إلى ارتكازِه .

 يتّفقُ مع عـدد     - بصفتهما مغتربين    –والطّابع العام للشكوى عند عمرو بن قميئة وامرئ القيس          

  .من األغراض السابقة في بيان ضعف الحاِل ، واستسالم النَّفس لما هي فيه من واقعٍ مرير 

              الـشّاعر والمؤاساة ، حيثُ يعمد ومن األغراض الّتي ظهرت في أرض العجم التصبير         

ـ                افةً إلى مشاركة شخصٍ آخر في همومه وأحزانه ، محاوالً تصبيره ومؤاساتَه في محنته ، إض

وهذا ما يلْمس في قصيدة ُأبي بنِ زيد الّتي وجههـا  . إلى بثِّ األمل في الخالص من هذه المحنة        

   ]الخفيف [ :إلى أخيه عدي ، حيثُ قبع عدي في سجن النّعمان بن المنذر ، فأرسل إليه ُأبي قائالً 

فُيع ضـــفُّلَـــَأ ْ الَوعٍ اْبـــ زجِـــ
 

ــ ينِإ  ــاْ خَنكُ ــ الزكنَ اْمــن ــ ْ الَ فَ اْع 
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طَء حــو ــاًنَ ــي فءيض تُ هــس فُويا ال
 

 وــي ــ اِإلنِيمـ ــهلَـ ــن َأو لَـ  اْوْأ جـ
  

ــت ــ حيح صـ ــكْ ماْهلُاْبرسـ فُوفُـ
 

ــاْتَجم ز رِتَاْذَ  ــةً غَبـ ــ الْةَرمـ  ومـ
  

ــ ــنملَاعفَ ــو لَ س متَذْ ِإتُع ــس فُيضتَ
 

ــكُ  ــتُنْ ف يح مــي ــْئجِ لَاْه ــ َأكتُ سعى 
  

ــ ــعنَـ الْ ت ِلدــاْح جَأة ــو فُيرِـ طَ
 

ــ بِوَأ  ــاْم تُلِْئٍل سد ــو ــكنَ ــ يم لَ ـم 
  

ــ ــلْه يملَ نيب ــع يدَأاْه وـــ م فُوخُـ
 

 اْهـــيف كيـــ آتعيطســـضٍ َأرَأ بِـــوَأ 
  

ــقِّعي ْ الَ بــك ــ اْ م يصوــرِخَ الْب فُي
 

 اًعــــوجفَ اًفَــــلْ ِإاِهللا وينــــتْفُ تَنِإ 
  

ــ عــ ز ذَهــا الز اْمنالتَّ وعــن1(فُي(

 

ــ  ــي اَألف اْعديــَأ و ــ متَنْ ــع بينِّ يد 
  

         فُأبي يحاوُل التّخفيفَ من مصائب الزمن عن أخيه ، ومما يزيد في ولع ُأبي وقهرِه على                

 عدياً سجن ظُلْماً دون سبب أو مبرر ، لذلك يقْسم لو ُأتيحتْ له كتيبةٌ سوداء كثيرةُ             أخيه ، أن أخاه   

ثم يستعرض ألخيه إمكانـات     .  لقادها نحو الحيرة لتخليصه من هوانِ اَألسر         – جأواء   –الدروعِ  

              ُأب أو أن يأتي ، هعليه المال إن كان فيه خالص رِضعة أخرى ، فَيإلى الحيـرة إن      مادي هبنفس ي

  .وفي الختام يقفُ الشّاعر على فاجعته في أخيه فيذكر قَهره عليه ، وبعده عنه . لزم األمر ذلك 

يات تحمُل في طياتها دعمـاً             فَُأبي تَحسس مصير أخيه ، فعزى نفسه قبل أن يموت ، واألب           

يثُ ذكر خيانةَ الزمان الذي يدور ، ومصائبه تنفذُ إلى النّاس دون مراعاة             اً من قبِل ُأبي ، ح     يمعنو

ُأبي المادي في تصبير أخيه كان أوضح من المعنوي ، فأبي يـستعرض              غير أن دعم  . األحوال  

 كُـلُّ . جيشَ الكتيبة السوداء ، ويعرض الماَل ، بل ويعرض الفداء بأن يأتي بنفسه إلى النّعمان                

                في المصائب والمحن كان موجوداً في أرض العجم ، حيثُ يستعرض التّصبير إلى أن هذا يقود

 نِ والنَّكباتحاء المةَ لبعث األمل في نفوس اليائسين جرةَ والمعنويهم الماديقدرات الشّعراء.  
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ُل هذا الغرض ما نظمته            أما التّحريض فقد ظهر هو اآلخر في أرض العجم ، وخير ما يمثِّ            

  ]الرمل [ :   تقول . ليلى في أسرها الفارسي ، تحرض قومها على أعدائهم من العرب والفُرس 

اْء وعنَــ بــالْ مــنيســاُْأقَ اْمــ
 

ــ  ــرلْتَ ِللَيـ ــق عياْبـ ــرنَـ  ىاً فَتَـ
  

ــ ــاْيـ ــد جنَيـ ــ بِالْينوعداْاً سـ اْبكَـ
 

 ِإخْـــوتيالً  عقَـــياْاً يـــبـــ كُلَياْيـــ 
  

ــ ــبكْـــبِ النُّاْذَبِعـ اْاً ومـــسحرِ صـ
 

 لَكُـــم وياْتُكُم يـــ ُأخْـــعـــذِّبتْ 
  

ــ عموــي عب ض ــس اْحالْاْس ــت ياْح
 

ــ  ــم مـــ ذب اَألعيكْـ ــ يقْاْجـ  يربنـ
  

ــومرِ يالْ رــو ــم ــديدت عنْ ــالْ قَ 1( ح(

 

ــ  ــةٌ بغْاْ كَاْفََأنَـــ ــتَرِهـــ  كُميـــ
  

      فليلى تستهلُّ قصيدتها ذاكرةً حبيبها البراق ، ثم تنتقُل إلى فرسان قومها ، فتذكر منهم كليباً                

والمالحظ أن ليلى تخص الفرسان بالذّكر ألن الفارس َأبِيٌّ عزيز يرفض الـذّلَّ             . وعقيالً وجنيداً   

ء والبكاء والعذاب وغيرها من ألفاظ الهـوان ،         والضعف ، وفي سياق ذكرها للفرسانِ تذكر البال       

ك إلنقاذها ، ثم تقفُ عند قضية الشّرف في بيتها الرابع لما            ذلك تحض الفُرسان على التّحر    وهي ب 

ش بها ، ومع ذلك بقيـت       عرب ، فهي تذكر محاوالت التّحر     لهذه القضية من وقع على مسامع ال      

خاتمةً أن المـوت    .  واألغالل وما شاكلها من ألوان العناء والبالء         صامدة ، ثم تنتقُل إلى القيود     

  .هو الوحيد الَّذي سيمكِّن األعداء منها ، فالموت قد حال طعمه لشدة معاناتها ، وقسوة محنتها 

غايتهـا  إلـى            فليلى تحثُّ فرسان قبيلتها مستعرضةً جوانب من معاناتها ، وقد وصلت            

وقد مازجت ليلى بين التّحريض والحماسة ، فخرجت األبياتُ في          .  قضية الشّرف    عندما طرقت 

القبائَل العربي تددلى التّهديد ، فها هي تقوُل بعد أن هالرمل [   :  ة المتواطئة على أسرها ح[  

 ــص ــلُّ نَ ــكُ عرٍ بري ــر ض ــد تَجى
 

ــفَا  ــزراْطبصــ ــسنَاْاً وعــ  اًء حــ
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ىوحر الْــيممِ تَــشْاْجــ اَألعيِلبنــ
 

ــْل  ــدقُـ ــداْنَ ِلعـ ــمرتُمينٍ فُـ  او شَـ
  

ـ  وريض وس يبِوا الْ رهِواشْ ا ف  ي الـضحى
 

 اعوــدقــاْوا الرــاْيف تــاْطََأقْ ياْرِه 
  

ذَرـــنْغَفْوا الْولَـــةَ عالْكُمكَـــ ور1(ى(

 

ــ  ــاْي نب ــ تَغْي س ــب ليروــاا و  اوصرنْ
  

       تظهر في األبيات سمةُ التّحريض منسجمةً مع الحماسة ، أما التّهديد والوعيد فالبيتُ األوُل              

ظاهر الداللة في ذلك ، ولعلَّ قُرب هذه األغراض في المعاني المتداخلة قد أتاح للشّاعرة فرصة                

 قد هـددت أعـداءها عـن طريـق          الجمعِ بينها تحت عنوان التّحريض ، وهكذا تكون الشّاعرةُ        

ومن الجدير ذكره أن ليلى كانت موفّقة في جمعها بـين           . تحريض قومها وتحميسهم على القتال      

  .هذه األغراض ، ألنَّها استطاعت تحريك فرسان قومها ، فتخلَّصت من أسرها بعد عدة وقعات 

ظهر لون آخر من األلوان الشّعرية           وفيما يقرب من غرض الحماسة ، وما يتعلّق بالحروب          

وهو اإلنصاف ؛ حيثُ ينصفُ الشّاعر خصمه ، ويقر بقوته ومكانته ، ومثاُل ذلك ما قالَه خداش                 

فقد روِي أن خَداشاً كان يقيم      . ة   مع قريش في حرب الفجار الثّاني      بن زهير واصفاً معارك قومه    ا

  ]الطويل   [ :                 من قريش إلى القيصر ، فقال خداش د نفرعند قيصر الروم ، فَوفَ

ــب ياْكَتَ ــِئ ضاْرزِا الْهــع الْي زمــاْخ رفَ
 

 ُأتــتْي ــح ــاْ لَنَ ــتَر و بكْ تَح ــاِْلو اِْئه 
  

ــدهرِ ــي َأوِل ال ف ــم لَه ــاْن ــراْنَ وكَ ص
 

ــاْءتْ  جويــر ــ شٌ قُ اْحلفبِي نمجــم  عهِ
  

ـ  دي الـص   ف اْاء ِلم شفَ ـ  بغْرِ والْ هراْض ظَ
 

ــتْاْوكَ  ــرينَ ــو قُ ــ ظَهرشٌ لَ ــي اْنَ  هِمعلَ
  

ــَأنَّهم بِالْ ــشْكَــ ــمــ مراْرفية ســ
 

 ــح تْبد وــم ــنَه ــم بكْ ــسر فَلَ  همتَطع نَ
  

ن وآخـــروولُـــ أََهمحـــقُ مـــنْويلْ
 

ــ  ماْوــتْ ب رِح بــر ــكْ ــدعبو تَثُ  ي وتَ
  

ــاْمغَ ــومـ ــرهةُ يـ ــ مٍ شَـ هراْمتَظَـ
 

 نـ  لَد ـ  وةًد غُ ـ  ى حتَّ ـ  اللَّ ى َأتَ ا ُليلَـتْ نْوج 
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ــو اْه افَزِنتْرــض ــلَيفَ س ــ م عاْورم
 

ــ  ماْواَْل ذَاْ زــد ــ بْأك ال ــتْاْ تَخَىحتَّ  ذَلَ
  

)1(ثراْعــود الْوجــدس الْاْهــن النَّــ َأواِْإذَ

 

ــده رخْلــقُ الــصشٌ يفْ قُــرينَــتْوكاْ  اْح 
  

        فخداشُ عندما رأى رجاالً من قريش تذكَّر تلك الحرب الّتي استعرت ، فأقر بقوة قريش               

 الّتي شاركت في    وعزتها ، إذ ُأيدت بنصرٍ ووقاية من اهللا ، ويقفُ الشّاعر أمام طائفة من القبائل              

واإلنـصاف أيـضاً    . قبيلة بكر ، وهوازن ، وعامر ، باإلضافة إلى قريش           : تلك الحرب ومنها    

يمتد ليشمل قبيلة بكر الّتي عجز قوم الشّاعر عن النيل منها ، ويعلُِّل خداش سبب الهزيمة بتخاذل                 

  . من شراسة في القتال هوازن وسليم وعامر ، إضافة إلى القوة الّتي أبدتها قريش: قبائل 

قريش ، وبكر بن وائل ، إالّ أنّه أقر بقوة هـاتين            :          فخداش رغم كرهه وعداوته لقبيلتي      

                  ـهعفَ عـن قومالض يدفع هة ، وفي الوقت ذاتة والمنعة والعزاهما في القوفاً إينْصالقبيلتين ، م

وهذا يدلُِّل على أن الصراع القبلي قد حمَل في فكر          . متحالفة  مرجعاً الهزيمة إلى تخاذل القبائل ال     

  .ديار األعاجم على سبيل اإلنصاف الشّعري إلى الشّعراء متجاوزاً أرض العرب ليصَل 

           ابقة فقط ، بل تعدالجاهلي المهجري عند األغراض الس ى ذلك إلى بكاء             ولم يقف الشِّعر

  ]الطويل [ :      يقول . ام الخوالي ، ومن ذلك بكاء عمرو بن قميئة شبابه ر األيالشّباب ، وتذكُّ

ــ ــخَلَع اْتُ بِهوــ ي ــذَم اْاً عــر اْ ِلجمي
 

ــَأنِّ  ــديكَ ــ وقَ اْ جزوــس تُ تعــةً ي جح ن
  

يماْدهن قيـــاً بعـــثَـــء ثَالْوَأنُـــ
 

ــ  ــرعلَ ــحتَياْى ال ــرةً وعلَ الْىنِ م ــص اْع 
  

ــ فَكَيــن فَ بِمرــ ي مىــي ــر ولَ مِاْس بِ
 

ـ  ينرمتْ  ـ  رِ مـن  هتُ الـد  اْ بنَ يَأ  ْ ثُ الَ  حرى 
  

مِاْرِ ســـه بِغَيـــىمـــ ُأريولَكنَّنـــ
 

 ــو ــفَلَـ ــاْ َأنَّهـ ــتَّقَياً الٌل ِإذَ نَبـ  اْتُهـ
  

ــد حثَيدــاً ج الْي دــز ــب ــ غَي كَه مِاْر
 

ــاِْإذَ  ــاْ م آنــ ر ــاْي النَّ ــمولُاْس قَ ــنا َألَ   تَكُ
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لَــمغْــوــ يــ َأفْاْنِ مــلْنَيظَــتُ سن مِاْك
 

ــوَأفْ  ــىنَ مــ ُأفْاْ و نيــد ــن ال م هــةً رِ لَي لَ
  

ــموتَْأ ــي ــاُْل ع عذَمٍ ب ــاْد عو 1(مِاْك(

 

 َأهــو ــم تَْأيلَكَنـ ــويـ ــة مٍ ولَيُل يـ لَـ
  

          فعمرو جاوز التّسعين عاماً ، وخاللها جرب الحياة بكلِّ ما فيها ، غير أن نهايته كانت                

باالتّكاء على العصا وبصعوبة القيام أثناء تأديته حاجاته ورغباته ، ويرجِع عمـرو ذلـك إلـى                 

     تْهمهر الّتي رحينما كان حديثَ المجالس            مصائب الد ام شبابِهو أيعمر بغير سهام ، وهنا يسترجع

 يتأمل األيام   رهعمعمرو  بشهادة النّاس من حوِله ، ومع ذلك فالفناء مصير كُلِّ حي ، فقد أمضى               

  .النّهاية إلى والليالي واألعوام إلى أن وصل 

نزعة اليأس بعد هذا العمرِ الطّويل ، فلكلِّ شيء نهاية                من المالحظ أن األبيات تشتمُل على       

ومن األغراض الّتي طرقت أيضاً فـي أرض العجـم ،           . وهذا ما أكَّده عمرو في نهاية األبيات        

     ا فَعالنّفسِ عم خْط وزجروالس مالتَّنَد     في حياتها من مواقفَ سلبي ؤيـةَ الّتـي         لَتْهال تتَّفـقُ والر ، ة

   ]الطويل[ :       صل إليها الشّاعر بعد فوات األوان ، ومن ذلك ندم جبلة بن األيهم في قوِله تو

واْ كَ اْمن ف يلَ اْه ـ  و ص بـ  لَ تُر ـ  اْه ض رر
 

ةمــطْ لَعــاْرِ ن مــبعــد الــدينِ تُرصنَــتَ 
  

ـ ا الْ ه بِ تُعبِفَ عين  الـص حيـ  ةَح روعالْ بِ
 

ــفَنَّكَتَ  ــنْ مينـ ــ لَاْهـ ــنَ وجاْجـ ةٌوخْـ
  

ـ  أَ ثَويتُ سيـ  ر اً في بِ رـ ي أَ ةَع ـ  و مضر
 

 ــو ــ لَاْي ــ ُأتَي مــي ــ تَ م لَ لدنيلَ وــتَي ني
  

ـ  ولَم ُأنْكـرِ الْقَـولَ     ـ اْ قَ يذ الَّ ـ  ع هلَ مر
 

 ــو لَاْي ــتَي نَأي ــر الْ ىعــم ــقَ بِضاْخَ ةرفْ
  

 )2(في الْعـشياْت والْبكَـر     يمو قَ سِلاْجُأ
 

 ــوــ لَاْيِلــتَي َأمِاْـالــشَّ بِي نَــدىم ــعشَية
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          فألفاظ النّدم والسخْط باديةٌ في األبيات ، فهو يذكر قلّة صبرِه ، حيثُ تَسرع في اتّخـاذ                 

ية ، فقد أخطـأ     اإلسالم واعتناقه النّصران  قراره ، فباع عينه الصحيحة بالعوراء في تركه شريعة          

ف ، ويظهر في األبيات األربعة األخيرة مدى ندمه وزجرِه لنفسه معتمداً علـى              رالتّقدير والتّص 

  .أسلوب التّمنّي في استرجاع ما كان ، غير أن األوان قد فات 

إن الـشِّعر  :  المهجري يمكن القول          وختام المقال في الموضوعات الشِّعرية للشّعر الجاهلي      

الّذي نُظم في أرض العجم قد استحوذ على جلِّ األغراض البارزة في الشِّعر الجـاهلي ، حيـثُ                  

الغزل ، والفخر ، والوصف ، والوصية ، والحكمة ، والمديح           : نظم شعراء المهجر الجاهلي في      

مثَّال في حالة الشّاعر وظروفـه ، فقـد         وهذه األغراض قد ارتبطت بعاملين رئيسين ت      . وغيرها  

دفَعت الظّروفُ المحيطةُ بهذا الشّاعر أو ذاك إلى النَّظمِ وفْقَ الغرض المنـسجم مـع الظّـرف                 

 هتوأحب هووطن همغترباً عن أرض ة الّتي عاشها الشّاعرالمعاش ، إضافة إلى الحالة النّفسي.  

يضاً أنَّها موضوعاتٌ باكية ، فالغزُل ، والفخر ، والتّحذير ،               ومما يسجل على الموضوعات أ    

والوصية ، والحكمة ، والحنين ، والشّكوى ، وغيرها قد خرجت بمعانٍ متقاربة رغم االخـتالف    

ة فـي    ، وقد تقاربت هذه األغراض في العاطفة الملتهبة ، فظهرت الصورة الباكي            هاوالتّباين بين 

 ذلك يعود إلى مرارة االغتراب ، إضافة إلى تغير األحوال من سـيادة              دمرولعلَّ  . طابعها العام   

إلى ذلّة مما انعكس ذلك على الحالة النّفسية للشّاعر ، فَهيجتْ عواطفُه ، فخرج لنا هـذا الـنّمط                   

  .الشِّعري ، فالشّاعر يبكي ويفقد في الغزل والفخر وغيرهما رغم الفارق الموضوعي 
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א−אא א :א

إن الحديث عن تأثّر الشِّعر الجاهلي في مضامينه العامة بعوامل االتصال بـالعجم ، ال                         

يخضع ألسسٍ ثابتة ، وذلك ألن الشّعر الجاهلي يمثُِّل البداية الحقيقية لنضوج الشّعر العربي فـي                

الفنية ، والشّكلية ؛ أي أن هذا الـشِّعر         : لفاظه وأساليبِه ومضامينه وما شاكل ذلك من النّاحيتين         أ

، حتّى تبلور على الهيئة الّتي عهِد عليهـا ، لـذلك فمـن              مختلفة   ر بعوامَل عدة في نواحٍ    قد تأثَّ 

لته ، حيـث إن بـاكورةَ       البدهي أن يكون للعامل األجنبي حضور في الشعر الجاهلي رغم ضحا          

 .اإلنتاج الشِّعري تتأثّر بعوامَل شتّى رغم اختالف األعصر واألزمان 

        واألغراض السابقة الّتي طرقها الشِّعر الجاهلي في أرض العجم لم تكن بأكملها معروفة             

 المهجـر   عند شعراء الجاهلية في أرض العرب ، بل إن بعضها قد يعود إلى اختـراع شـعراء                

الجاهلي وابتكارهم في أرض العجم ، وهذا يعد من اآلثار األجنبية في مضامين هذا الشعر نتيجة                

ولم يقف األثر عند مسار األغـراض الـشِّعرية فـي           . عوامل اتصال العرب بغيرهم من األمم       

       طابعاً عام ليكون الـشعر المهجـري     اتّسماً لذلك الشِّعر ، حيثُ      مضامينها المعهودة ، وإنّما امتد 

  :وذلك وفق الرؤية اآلتية . بنمط ثابت في إطاره العام ، وتقاربٍ في مضامينه وأغراضه 

א− א א א :א

يتالشـى ، وذلـك ألن جـلَّ                   يكاد أثر االتّصال بالعجم في األغـراض الـشّعرية        

وضوعاتها قد حازت السبق في أرض العرب ، فَعرِفـت عنـد شـعراء              األغراض الشّعرية وم  

الجاهلية ، حيثُ عهدها هؤالء الشّعراء ونظموا عليها قصائدهم ومقطوعاتهم عندما دخلوا أرض             

غير أن بعض هذه األغراض قد يعود في نَشَْأته األولى إلى أرض العجم ، ومن ذلك فن                 . العجم  

ير ما يمثُِّل هذا الغرض عينيةُ لقيط بن يعمر اإليادي الّتي نظمها موصـياً              الوصية واإلنذار ، وخ   

 علـى هـذه     – محقّق ديوان لقيط     –قومه ومنذراً إياهم من غزو كسرى ، ويعلِّقُ محمد التّونجي           
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سابقاً بذلك  ونستطيع أن نَعد رسالة لقيط الشِّعرية أول نص أدبي في فن التّرسل             : " العينية قائالً   

أي أن عينية لقيط تمثُِّل البداية األولى لفن الرسائل في األدب العربي ،              . )1("عبد الحميد الكاتب    

وأرى أنَّها تمثُِّل أيضاً البداية الحقيقية األولى لفن الوصية واإلنذار في الشِّعر الجـاهلي ، وذلـك              

قيط أنَّه مات نحو سنة مائتين وخمسٍ وخمسين قبل اإلسالم ،           ِلقدمها زمنياً فقد ُأشير أثناء ترجمة ل      

  .مما يكْسب ذلك قصيدتَه أقدميةً زمنية ، تُتيح لها مكانة السبق في هذا الغرض الشِّعري 

          ويرى أبو هالل العسكري أن عينية لقيط هي أجود قصيدة قيلت في صـفة صـاحب                

، وهذا من شأنه أن يدعم مكانة        )3( أجود قصيدة قيلت في اإلنذار      ، بل وهي   )2(حرب وقائد جيش  

               ة واإلنذار في فنخَ لفن الوصيا قد يجعلُها جديرةً بأن تَُؤرممني ، مها الزمدالقصيدة عالوةً على ق

  .الرسائل األدبية 

ي قد يـشَك فيهـا علـى         من األغراض الّت   – عند امرئ القيس تحديداً      –          وفن المديح   

                ـومي عجـالن أناس بياعتبارها أغراضاً نشأت تبعاً لعوامل االتصال بالعجم ، حيثُ يرى عب

، وتتَّضح هذه الـصورة      )4(المديح من األغراض الجديدة الّتي نشأت في أواخر العصر الجاهلي         

 حينما ارتأيا أن المديح     )6(در أحمد ومحمد عبد القا   )5(في النّشأة التّاريخية للمديح عند محمد ربيع      

        أيين يصطدمان برأي قـصي الحـسين          . قد ابتدأ بامرئ القيس أثناء فترة ثأرِههذين الر غير أن

فما هو هذا الفن    ... ربما كان المديح من أول الفنون الّتي عرفها الشِّعر الجاهلي           : " الّذي يقول   
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 ، وأرى أن الرأيين األولين أقرب للـصحة مـن الـرأي              )1("دم  الّذي نظنُّه عماد الشِّعر منذُ الق     

األخير ، وذلك ألن قصي الحسين عد المديح عماد األغراض في الـشِّعر الجـاهلي مستـشهداً                 

 ، وفي الوقت ذاته لم يجِد الرأيان السابقان أي          )2(بنصوص شعراء متأخّرين أمثال النّابغة الذّبياني     

أما تأييدهما ، فهذا ال يعني أن المديح قد نشأ فـي            . ة تعود زمنياً إلى ما قبل امرئ القيس         قصيد

 وذلك ألن ديوان امرئ القيس      – رغم أن هذه الفكرة هي الّتي ثَبتَتْ للوهلة األولى           –أرض العجم   

 لم يتم التّحقّـق     – أرض العرب    يعج بعشرات األبيات في فن المديح الّتي يظَن أنَّها قد قيلت في           

 في أرض العجم أم      من هنا ال يمكن االطمئنان إلى أن منشأ المديح كان          –من مكان قولها الفعلي     

  .في أرضِ العرب 

        وما يقاس على المديح يقاس أيضاً على بكاء الشّباب ، يقول المرزباني عن عمرو بـن                

 ويتّضح مـن الـنّص أن       )3(" ، وهو أول من بكى عليه        وعمرو هو القائل يبكي شبابه    : " قميئة  

عمراً هو أوُل من بكى شبابه ، وقد مرت أثناء دراسة األغراض قـصيدةٌ لعمـرو فـي بكـاء                      

الشّباب ، غير أن هذا ال يعني أن بكاء الشّباب قد ظهر في أرض العجم ألن المدقِّق في ديـوان                    

وهنا يبقى  . ر قيلت في بكاء الشّباب مما لم يثْبتْ ولم يقْطَع بمكان قولها             عمرو يجد عنده أبياتاً ُأخَ    

غرض الوصية واإلنذار إضافةً إلى فن التّرسل هما ما يمكن أن يعدا أثراً من آثار اتّصال العرب             

  .بغيرهم من األمم ، حيث تحكّمتْ بابتكارهما الظّروف المحيطة بالشّاعر 

                                                 
  .259  شعر الجاهلية وشعراؤها)1(

  .266نفسه :  ينظر )2(

  .4  معجم الشُّعراء)3(
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מ− א א א :א

          اتّسم الشِّعر الجاهلي في أرض العجم بنمط ثابت متقارب ، جمـع فـي سـياقه جـلَّ                  

األغراض الشّعرية ، ومن ذلك الغزُل الّذي يعبر عن الفقد ، ويعج بالبكاء رغم أنَّه فـي غالـب                   

 حـاُل الرثـاء ،   ا بالسجن والبكاء واللوعة ، وهذه   قد ارتبط  واإلنذار والوصية . أمرِه متْعة ولهو    

فـالنّمط العـام    . والحنين ، والشّكوى ، والتّصبير والمؤاساة ، وبكاء الشّباب ، والتّندم وغيرها             

                هزيمتَه ُل الشّاعرحيثُ يحم ، هونسق هتَشابه في عاطفتللشِّعر الجاهلي في أرض العجم هو نمطٌ م

هة          وهمومتغالًّ  األغراض الشِّعريسللقصيدة أو المقطوعة م رغم اختالف معانيهـا      – وأحزانَه – 

على شكل توظيف شعري محمالً إياه عواطفه وأحاسيسه الباكية الملتهبة ، كيف ال وشعر الفخر               

ليخرج معبـراً    في تلك البلدان األعجمية قد خالف طبيعتَه األبية العزيزة           – على سبيل المثال     –

  .عن انكسار الشّاعرِ وهزيمته ، وكأنَّه شعر رثاء للنّفس 

          وفي وقفة سريعة مع فن الرثاء يمكن أن تتّضح الصورة بجـالء ، حيـث إن رثـاء                  

األموات يفوقُ رثاء األحياء بأضعاف في مختلف أعصر الشِّعر ، غير أن هذا الطّابع قد جاء في                 

العجم على غير عادته المعروفة ، إذ لم يعثَر من شعرِ رثاء الموتى في أرض العجـم إالّ                  أرض  

على قرابة العشرين بيتاً لثالثة شعراء ، في حين جاء رثاء النّفس ضعف هذا العدد تقريبـاً فـي                

تـدلُِّل أن   وكلُّ هذه الـسمات     . عدد األبيات ، وقد فاق شعراء رثاء النّفس شعراء رثاء األموات            

الشّاعر الجاهلي وهو في أرض العجم أكثر ذاتيةً من نظيره القبلي في أرض العـرب ، فهمـوم                  

الشّاعرِ في البلدان األعجمية تكاد تذيب القبلية ، ِلتُتيح للشّاعرِ فرصة التفرغِ لنفـسه ، والذّاتيـة                 

   النّص ة في طا    – في أغلب األحيان     –تكسبةً عامة ، وهذا ما        مصداقيمن األغراض الشّعري ئفة

  .لُمس في جلِّ مضامين الشِّعر الجاهلي في أرض العجم 
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א :א−א

           ما            اتَّفقَ النّقّاد ة ، وخيرة للقصيدة الجاهلية العاموالمحدثون على صورة الهيكلي القدماء 

   به في و تَْأنسسيصقتيبة ؛ حيثُ قال            ف ة ما ذهب إليه ابنهذه الهيكلي  " : م قَإنالقَ ص دصيإنّما  د 

 يقَسم  فصففي هذا الو   . )1( ... "عبا ، وخاطب الر   كَشَى و كَبآلثار ، فَ   بذكرِ الديار والدمنِ وا    ابتدأ

قُ ابن   تيبة القصيدةَ العربي ةَ الجاهلها    ية ذاكراً أجزاء : رِكْمن ذ الد النَّسيبِ   ارِي ثم ،  ب عـ  د توقَ اساف 

الرفقَينِي   بعد يينتقلُ      ، لتأت إلى     ذلك الشَّكوى ، ثم غ الشّاعرهالعـام     وهذا الشَّكْ  . رض ُل التَّقليـدي

 تذَ ح  ، هلْ  نكلَو . ةالحقتَ الم ة اإلسالمي رِوص في الع   العربيةُ طانه القصائد لْ س الّذي خضعتْ تحتَ  

 القصيدةُ الجاهلةُي  الّتي ق في أرضِ  تْلَي  الع ج ذْم ح القصيدة و ةالتّي   الجاهلي قالعـربِ  في أرضِتْلَي  

  ها ؟الً جديداً يميزها عن غيرِكْها شَخذتْ لنفسمن حيثُ المنهج العام للبنية الهيكلية ؟ أم أنَّها اتَّ

               في أرض الع الجاهلي سار الشِّعرمِج  في ض ربنِي ِئ ريسن ، هما    ي :الطويلـة ،    القصائد 

 وهذا ما سيأتي بيانُه بشيء      –  قصيدةً ةَرشْ ع عبر أَ  فلم تتجاوز  لطّويلةُ ا  أما القصائد  والمقطوعات ، 

                                                 
ثم وصَل ذلـك    ...  َأهلها الظَّاعنين عنها  واستَوقَفَ الرفيقَ ، ليجعَل ذلك سبباً لذكرِ        : " ويكمل ابن قتيبة قائالً      )1(

 – 1/75 الشِّعر والـشّعراء   " . بدَأ في المديحِ ، فبعثَه على المكافأة      ... بالنَّسيبِ ، فَشَكَا شدةَ الوجد ، وألم الفراق         

 القدماء في نَهجِ    ماشيةً مع آراء  متَ  جاءت – كما ُأسلفَ الذِّكْر     – معظم المحدثين     ومن الجدير ذكره أن آراء     . 76

إن الشّعراء كانوا يحرصون في كثيرٍ من مطـوالتهم منـذُ           : " القصيدة الجاهلية ، ومن ذلك قوُل شوقي ضيف         

ها العصرِ الجاهلي على أسلوبٍٍ موروث فيها ، واستقرتْ تلك الطّريقةُ التّقليديةُ في الشِّعرِ العربي ، وثَبتتْ ُأصولُ                

كـان  : " ويقول محمد عويس     . 18 الفن ومذاهبه في الشِّعر العربي     ." في مطوالته الكبرى على مر العصور       

كثرةُ شعراء الجاهلية يحرصون على التّقاليد الفنية المتوارثة في نظم قصائدهم ، وترتيب موضوعاتهم الـشِّعرية                

      أبيات ددويقول عيسى علـي     . 20 "نصوص ودراسات   " الشِّعر الجاهلي    ." ها  في القصيدة الواحدة مهما كان ع

إن بنيةَ القصيدة القديمة أشبه ما تكون بفراغات معدة سابقاً ، وما على الشّاعر إالّ أن يسكب فيهـا                   : " العاكوب  

                ـهدة ، ليصل من خالل ذلك إلـى غرضعة ، تبعاً لموضوعاتها المحداألساسـي    عواطفَ مصطنعة ، متنو  ". 

وقـد   . 99 "دراسة في التّراث النّقدي عند العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجري            " العاطفة واإلبداع الشِّعري    

األدب العربي في   هدارة ، محمد مصطفى ،      :  منهم ، ينظر     .سار على هذا النّسق عدٌد كَبِيٌر من المحدثين أيضاً          

 ، جبـوري ،     17 – 16 ل الهجـري   من الجاهلية حتّى نهاية القرن األو      يالشِّعر العرب و ،   11 الجاهلي العصر

   .241 "خصائصه وفنونه " الشِّعر الجاهلي يحيى ، 
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 وهكـذا يظهـر أن الـسمةَ      .  مقطوعة    المقطوعاتُ على أربعين   تبر في حين أَ   –من التّفصيل   

  . عند معظمِ شعراِئه  عليه المقطوعاتُتْبلَ قد غَ العجمِ الشِّعري في أرضِ لهذا النّمطالبارزةَ

.  )1( الجاهلية  التّقليدي للقصيدة   في منهجها العام عن المنهجِ     والمقطُوعةُ بطبيعتها تختلفُ           

 فهذا ظاهٌر بجـالء فـي مقطوعـات الـشِّعر            الجاهلية  المقطوعة بمنهج القصيدة   أما عدم التزامِ  

 مـن    العربِ  في أرضِ  متَّبعِال نهجِالَّ عن    هذه المقطوعةُ  تْجر، في حين خَ    )2(الجاهلي المهجري 

 الولـوج  فيها أصـحابها      ألن األغلبية الساحقة لتلك المقطوعات قد عمد        ؛  االبتداء بالنّسيب  حيثُ

عـن  المهجريـة    المقطوعةُ   تجر خَ إذاً . دون تقديمٍ أو ابتداء معين        الرئيسِ مباشرةً إلى الغرضِ  

ورغم اخـتالف   .  )3(ثُ البنية الهيكلية وخصوصاً االبتداء     في ديار العرب من حي     ق المعهود سنَّال

ت مع   األعجمية قد تشابه    إالّ أن المقطوعة في الديارِ      المقطوعة الجاهلية  اآلراء واتّفاقها حول نهجِ   

 ا فـال يتـيح    م أما الخالفُ بينه   .البنية العامة ، ووحدة الموضوع وغيرها       : نظيرتها العربية في    

لل بدورِه   المهجريةمقطوعة ا يجعلُهـا ذلـك           تستقلَّ بذ  أنجديد ، مم شعري اً امتـداد  اتها في نمط 

  .للمقطوعة العربية الجاهلية 

                                                 
أما القصائد القصيرةُ والمقطوعاتُ فهي ال تلتزم عادةً هذا         : " ...  على بنية القصيدة      يقوُل محمد هدارة معلقاً    )1(

. "نّسيب دون بكاء األطالِل ، وربما قَصد الشّاعر إلى غرضه األصلي بطريقة مباشرة              المنهج ، وغالباً ما تبدأ بال     

   .17 الشِّعر العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن األول الهجري ، و12 األدب العربي في العصر الجاهلي

مقطوعات ما سار وبنيـة القـصيدة ،         عدم التزام المقطوعة بنهج القصيدة الطويلة ليس مطلقاً ، فهنالك من ال            )2(

  ]المتقارب                          [   :          قول امرئ القيس - على سبيل المثال ال الحصر -ومن ذلك 
رسِْحــــ اَألفِلاْســــتَقَــــاْدم فــــْي 

  

ــٌل  ــْن طَلَـــ ــر دِلمـــ ــاْثـــ  ه آيـــ
  

ُئ المقطوعة بمقدمة طللية ثم ينتقُل للموضوع الرئيس        فامرؤ القيس يبتد   . 390 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني   

  . وكأنّه في قصيدة طويلة - وصف الداء -

)3(                 بتجـارب مالمقطوعات تتَّـس ة فيرى يحيى جبوري أنة والتّجربة الشّعوريا من حيث الوحدة الموضوعيأم 

         صادقة ، وفيها أصداء أمينة لخفقات كاملة ، وصورة ةينظـر        شعوري هالـشِّعر   : قلب الشّاعر وترجمان لعواطف 

   .241 "خصائصه وفنونُه " الجاهلي 
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إلى  على أغلب الظن      يعود  فإنَّه  في االبتداء بالنّسيب   لث االختالف بين المقطوعتين المتم         أما 

 ،   في ديار األعاجم    المقطوعة المنظومة   جغرافية رِ من تغي  اختالف الظّروف المعاشة الّتي انبثقتْ    

 بظاللِ  الظّروفُ الطّارئةُ  فقد ألقت   ةقليالً عن      ، فانحرفَ   المغتربِ  الشّاعرِ ها على نفسي هذا الشّاعر 

 هـذه   فقد تكـون    ، أما تشابه بعض المقطوعات مع القصائد      . العربية    للمقطوعة  التّقليدي المسارِ

 ،  مقطوعـة  على شكِلها فوصل إلينا منها القليُل معظم أبيات ضاعها قصائدفي حقيقت  المقطوعاتُ

،  المتوارث ؛ إذ يمكن أن يكون الشّاعر قد هم بنظمِ قصيدة فابتدأها بالنهجِ            لذلك اوأرى تفسيراً آخر  

  .ذا الجانبِ مفتوحاً  في هها ، ويبقى مجاُل التّحليِلولكنّه تبعاً لظروف ما قَصر عن إكماِل

     ا القصائدالقصائد الّتي نُ     فقد التزمتْ   ،  الطويلةُ أم القصيدة   بمنهجِ  العجمِ  في أرضِ  ظمتْ معظم 

  بعض هذه القصائد عن معهود      ، فقد خرجتْ    أيضاً الجاهلية ، غير أن هذا االلتزام لم يكن مطلقاً        

ة القصيدةة  من حيث ال    العربية البنيويهيكلي ،          داً علـى نمـطتمر القـصيدة    وما كان هذا الخروج 

ها الشّاعر الجـاهلي    التّقليدية ، وإنّما يعود ذلك إلى ظروف نفسية ، وأخرى اجتماعية كان يقاسي            

غير أن االلتزام   .  ، وقد انعكس أثر هذه الظّروف على بنية قصيدته في بعض األحيان              المهجري

 ومةنظالم القصائد ، وهذا بدورِه يفرض هيمنةً لنهج القصيدة العربية على           كان في عموم القصائد   

  : اآلتية  في المحاورِأو الخروجِ عنهورةُ التّقليد  ، وتتَّضح ص المحيطة األعجميةفي الديارِ

:א−

إنّه يدفع  : " بن رشيق ذلك بقوِله     أعطوه عنايةً خاصة ، ويعلُِّل ا     لنّقاد القدماء بالمطلع ، ف    اهتم ا     

السامع إلى التَّنبه واإلصغاء إن كان جيداً آسراً ، وإلى الفتورِ واالنصراف إن كان ضعيفاً ، لذلك                 

.  )1("عني الشّعراء به ، وصرفوا همهم إلى اإلبداع فيه ، وبلغ كثيٌر منهم في ذلك مقاماً محموداً                  

                                                 
االنـشراح ، ومطيـة     حسن االفتتاحِ داعيةُ    : " ضاً  ويقول ابن رشيق أي    . 1/297  العمدة في صناعة الشِّعر    )1(

   . 1/217نفسه . " جود ابتداء شعرِه شّاعر أن يفإن الشِّعر قفٌل أولُه مفتاحه ، وينبغي لل... النّجاح 
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 انطباعاً عن القصيدة أحسنةً كانت أم ال ، وهو          ه أذن السامع ، وبذلك يعطي      أول ما يقرع   فالمطلع

 ؟ كمـا     فكيفَ له أن يوفَّقَ في مضمونها       لم يوفّق الشّاعر في عنوانِ قصيدته       أيضاً ، فإن   هاعنوانُ

عر وقـد سـار الـشِّ      .قافيتها من الوهلة األولـى      الداُل األول إلى بحر القصيدة و     أن المطلع هو    

          ذَالجاهلي في أرض العجم تبعاً لهذا المنهج الفنّي ، حيثُ ح    هـا فـي    تْ تلك القصائد حذو نظيرات

  فـي أرضِ    المنظومة  من مطالع القصائد    نماذج فهذه.  من حيث االهتمام بالمطلع      أرض العرب 

  ] الطويل [                      :ه يقول امرؤ القيس واصفاً داء :العجم مما عني بها أصحابها 

ــَأنِّ ــْيكَ ــم َأخْ َأْوْيداْ ُأنَ ــ ُأكَلِّ س1( اْر(

 

ــ  ــاَْأِلم ــى الر علَ ــدعِ الْْب ــسمِ بِعْسْيقَ اْع 
  

ويقول أيضاً بعد أن قضى ر          دمنحقاً اً من الزتَشووم مالتقارب    [   :  في ديار الر [  

)2( اْدْيــم عاًبــلْكُّر قَذَ التَّــجاْهــفَ

 

ــذَْأَأ  ــ نَتَْركَ ــسفْ م ــاْك ــ يْن لَ ْوعاْد 
  

  ] البسيط       [    :      عينيته منذراً قومه           ويقول لقيط بن يعمر اإليادي في مطلع 

تْاْهالْ  ج ـ   ِلي ـ ن والْ اْزهم واَألْح عج3( اْو(

 

ــ  اْيــاْ د ــْنر عْم ةَ مْحرــ م ــا الْتَلِّه عراْج 
  

  ] الرمل    [   :    ها ، واصفةً غربتَ ها لقومهاتّغلبية في حنين        وتقوُل ليلى بنت لكيز ال  

ــ ــاُْأقَ اْم ــْنْيس ــالْ م ــ ب )4( اْء وعنَ

 

ــ  ــرلْتَ ِللَْيـ ــق عْياْبـ ــرنَـ  ْىاً فَتَـ
  

  ] البسيط      [           :  ان  عمها غرس ابنوتقول أيضاً في الموضوع نفسه راثيةً          

ـ  اْ ز واآلن قَدْ  ف ـ  ْيد مَأحْ ْي هو ـ اْز 5( ْين(

 

ـ نِ غَرْ  حـزْ   مـنْ  ْى كَفَ اْ م ْين بِ اْ كَ قَْد  نِاْس 
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 ألفاظَ الحنين والتَّشوق   عمجتَ  معجمٍ شعري خاص بها ،     المدقِّق في هذه المطالع يجدها ذاتَ          و

 عتَ [ ، وهذا واضٌح في قولهم د والفراق واأللم والباْ ، َأذَكَّردوعي كُّذَ ، التَّلَنالْر ، جرـ  ، الْاْع هم ، 

  . ] دوي ، قٌُلسالْ ، سماْقَ ، السيناْزح ، َأيمّ ، هنِز ح ،اْنَ ، عءالْ ، بيساْقَ ، ُأاْعجو ، الْناْزحاَأل

  الشّاعرِ ربها ، وكأن ص   ع في مطل  ظهرتْ ف  القصائد  على سطحِ  تْفَ طَ رِ والتَّحس فجعِ التّ فألفاظُ     

  وكأنَّها مطـالع قـصائد      هذه المطالع  تْد ، حتّى ب    عاطفة كليمة  ها قد نَفَد تحت سلطانِ    عن تأخيرِ 

 سمةً  مطلع قد وسم القصيدةَ    العام لل   يرثي فيها الشّاعر نفسه ويأسفُ لحالها ، فهذا األسلوب          ، رثاء

وإن ذُكر هذا المطلع الالهي       ،  الغزلي  تتماشى مع حالة الشّاعرِ ونفسيته ، إذ غاب المطلع         خاصة

 ورغم جمـع    ي المطالع السابقة ،    وهذا ظاهٌر بجالء ف     . والتّفجع  الفقد ألفاظج ب زِتَمفإنَّه ي ذاك  أو  

 فـي   ، إالّ أنّها مقبولـةٌ     للسمع   ةفِّرنَ وغيرها من األلفاظ الم     والحزن لع أللفاظ الضعف  هذه المطا 

غرضس الشُّعراء ها ، حيثُ أحسنكَبها في أماكناها عواطإي لينمحفَها مهم ومشاعرادقة هم الص.  

 ولو ق         تْلَي  غَ  في غيرِ   هذه المطالع رضثاء ، والحنين   : يظروف الشّاعر   بمنأى عن  الر 

ة  الـصياغ   مأخذاً على الشّاعر ومن حواشي اللفظ ، غير أن حسن السبك ، وبراعةَ             عدتْ ل النّفسية

  . جميلة زاهية قد أخرجا هذه المطالع في حلًى

 انفرد بهـا امـرؤ      للفظ والتّعبير ، وهذه العناية     فائقة في ا   لوحظَتْ في المطلع األول عنايةٌ    و     

رغم اتّسام مطالعهم بالسهولة اللفظية وبالرقّة في       ، ف شعراء المهجر الجاهلي    س عن غيرِه من     القي

صائده اهتماماً ملموساً ، وذلك وفق التقليـد        انسياب العواطف إالّ أن امرأ القيس قد أولى مطالع ق         

 المتوارث ، كما أنتقليدة هه المهجريبمطالع قصائد وعنايتَهيأيضاً ٌن ب الطويل  [     : في قوِله [  

ـ  ـ اْ آيمٍ عفَـتْ ورْس )1( نِاْمــذُ َأْزتُــه منْ

 

ـ  اْقفَ  ـ  ك مـنْ   نَْب ـ  حبِ ْىر ذكْ ـ بٍ وعرْ ْي  نِاْفَ
  

  ] الطويل  [                           :وقوله           
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)1( ْيِلاْخَعصرِ الْ ي الْ ن ف اْ كَ  منْ  يعمنْ وهْل

 

ــْم ْ الََأ  عــب اْ صــح هــُل الْا الطَّاً َأي ــلَ ْيِلاْب 
  

  ] الطويل  [  :          وقوله 

ـ  ْىم سـلَيْ  وحلَّتْ )2( اْعـر  فَعرْ ن قَـو   بطْ

 

 ــمشَــْواْس ْعــ لَــكقٌ بمَأقْــاْ كَــاْد نراْص 
  

 أن طائفةً من تلـك       مطالع القصائد المنظومة في أرض العجم ،       علىومما يالحظُ أيضاً            

 إلى   الشّعراء  هؤالء  السابقة ، حيثُ عمد     في المطالعِ  تْسم مطاِلعها العنايةَ الّتي لُ    تْدقَالقصائد قد فَ  

  ] الخفيف  [ :     بن زيديب ُأومن ذلك قوُل. الولوج في الموضوع مباشرةً دون اهتمامٍ بالمطلع 

ــ ــزجِ اْ بــَأ ْ الَعٍ و ــفُّلَ ض 3( فُْيع(

 

ــ يْنِإ  ــاْ خَْنكُ ــ الزكنَ اْمــن ــ ْ الَ فَ اْع 
  

  ] المتقارب  [    : الحبشة  من سجونِ أسرى العربِيرِ          وقول خويلد الهذلي فاخرا بتحر

ـ  )4(  وغَيـــرك اآلشــــب اِْل منَّــ

 

ــ  ــرْماِْإمـ ــت جد صـ ــد الْْيـ  اْحبـ
  

          ي قووصوقول قيس بن مسعود يمالطويل         [   :      وهو في سجن كسرى ه [  

ـ نْ األَ ربِخْ ي ْنمِل اْبء ـ  ب ـ  ركْ ـ اْ و ن ْب )5( ُلِئ

 

ــتَْيلَ ْ الََأ  ــْر َأْين ــْوشُ الْ سْيحو ــلَغْب ْيت 
  

 وهذه المطالع جاءت منسجمةً مع مواضيع قصائدها من إنذارٍ ووصية وغيرها ، وتبدو                     

ة لتلك القصائد دون أن تتميز عن غيرها من أبيات القصيدة            في المواضيع الرئيس   ذابتْوكأنَّها قد   

ولعلَّ السبب وراء ذلك يعود إلى البيئة الجغرافية والحالة النّفسية وما انعكس عنهما من              . الواحدة  

صيدته دون االلتزام    ق  في نظمِ   الشّاعر وعاطفته مما دفع بالشّاعر إلى اإلسراعِ       اضطرابٍ في فكرِ  
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 كما ُأسـلفَ    - وربما تكون هذه المطالع في حقيقتها     .  المطلع وتمييزه    بالنّهج التّقليدي في تزيينِ   

  . بترتْ مطالع تلك القصائد لعدم وصولها إلينا كاملةً اتاً عادية من القصيدة ، في حين أبي-القوُل 

ظومة في أرض العجم ، وتباين االهتمـام بهـا ، أمـا              تنوعت مطالع القصائد المن    اً          إذ

تنوع  ها فقد بـة ، وقـد                دة وغيرها من المطـالع التّقليدية والطّلليا ذلك من خالل المطالع الغزلي

 هذه المطـالعِ    اتّسمت بعض كما و .  في تلك القصائد     ةغَاِل مطالع الحنين والتَّشوق بكثرة ب     ظهرتْ

اللفظ ،    بسهولة ةفَ العام لخصائص المطلع ، في حين خرجـتْ            وقورالتّركيب مجاريةً بذلك الع  

وقـد  . ها   في الموضوع الـرئيس لقـصائد      بعض هذه المطالع عن التّقليد المتوارث وانصهرتْ      

 الـشِّعرية ،     األغـراض  ع والشّكوى رغم اختالف   جفَ على هذه المطالع ألفاظُ الحسرة والتَّ      هيمنتْ

  .يمنةُ اللفظية تُعد سمةً بارزة لمطالع الشِّعر الجاهلي المنظوم في أرض العجم وهذه اله

:א−

 منهج القصيدة العربية في مطوالت الشِّعر الجاهلي ،          الباحثين اطّراد  العديد من رأى              

           سلكَه معروف ونمط ، ددحشكٍل م حيثُ ظهرت القصيدةُ ضمن  في أغراض ة ،   الشّعراءهم الشِّعري

فـي حـين إن     .  )1(وقد استثنى هؤالء الباحثون قصيدةَ الرثاء من المنهج العام للقصيدة العربية          

                                                 
 . 228 األدب الجاهلي  ، منّاع ، هاشم صالح ،        117 دراسات في الشِّعر الجاهلي   خليف ، يوسف ،     :  ينظر   )1(

ذا المنهج لم يكن خروجاً مطلقاً ، وهذا ظاهٌر في مقدمات عدد من قـصائد               وأرى أن خروج قصيدة الرثاء عن ه      

 ، أبو ذؤيب    137 الديوانالنّابغة الذّبياني ،    : الرثاء التي ابتدأها أصحابها بالغزل ، تنظر مقدمات المراثي اآلتية           

وقد سارت  . وغيرها   . 67 لديوانا ، المرقّش األكبر ،      57 الديوان ، دريد بن الصمة ،       108 الديوانالهذلي ،   

النّعمـة ،   : ينظـر   . المقدماتُ في غاِلبِها ضمن اتّجاهات عامة ، وأنواعٍ معروفة ، كان أشهرها الطَّلَُل والغزل               

وقد وقف نور الدين السد عنـد المقـدمات      . 182 المراثي الشِّعرية في عصر صدر اإلسالم     مقبول علي بشير ،     

دراسة في التَّطور الفنِّي للقـصيدة      " الشِّعرية العربية   : ينظر  .  ، وخصائصها الفنية والجمالية المتنوعة       الغزلية

ويعلُِّل ابن رشيق القيرواني سبب افتتاح القصائد بالنّسيب ، وسيطرته على            . 477العربية حتى العصر العباسي     

من عطف القلوب ، واستدعاء القبول بحـسب مـا فـي            " يعود لما في النّسيب     مقدمات القصائد ، ذاكراً أن هذا       

أما االبتداء بالطّلـل ،      . 1/225 العمدة في صناعة الشّعر    . "الطِّباع من حب الغزل ، والميِل إلى اللهو والنّساء          

 بعـد   –ديارها العامرة ، وينتهي به األمر       فالطّلَُل في طبيعته امتداٌد للغزل ، فالشّاعر يتغزُل بمحبوبته في ربوع            
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الدارس للقصيدة العربية في أرض العجم يجد شيئاً من التّوافق بين نهج هذه القصيدة ، وبين نهج                 

 كان أشبه بالمراثي ،     – في عدد من قصائده      –ي أرض العجم      المرثية ، وكأن النّمطَ الشِّعري ف     

رثاء النّفسِ شعر ة حيثُ فاقَ شعرراسة الموضوعيأثناء الد سوهذا ما لُمرثاء األموات .   

أما المقدماتُ التّقليدية فقد شاعتْ في شعر أرض العجم ، ومن ذلك مقدمةُ لقيط بن يعمر                         

  ] البسيط [: قائالً   أكمل وصفَ تلك الديارِ، ثم" عمرة "  محبوبته  ديارِتي ابتدأها بذكرِاإليادي الّ

اْطَمعــ ْ  والَاْهــ منْْىاً تَــرنَــْياً مبِســيْأ
 

ـ  جرتْ  يْ اْ ِلمـ  ب ـ  اْنَنَ   ْ سِ فَـالَ  ْومَل الـشَّ   حْب
  

ـ تُ الر نَْب ـ  اْي جـ  ْيضِ تُز ـ   وْس عذَر اْطَه
 

ــمقْبِ  ــْيلَتَ ــذٍل َأْداْ خَ ــاْم ــاْء طَ لَه اْع 
  

اْره لَمعــْو نَــاْ مــاْنِ ِإذَواْحكَــاُألقْ
 

 وــحٍ َأشْــ اْو ــنَبِ اَألنْض اْيــرٍْيبِ ذ   ُأشُ
  

ــ ــد رْحطَْي مــفٌ تَع ْيْيلــ ح اْثُمــع ضاْ و
 

 ْيط يـــَؤرقُن شَـــْحْىُل علَـــاْ َأزاْفَمـــ 
  

ـ  ن مـنْ  ظُْرينْ  ْ حِ الَ طَلَْون الس بطْ 1( اْ تَبِع(

 

 لُهمْو حمـــ َأمـــتْ ِإذْينـــ بِعْيْيِإنِّـــ 
  

          مةولقيط بعد هذه المقد الطّللي ئيسِ  إلى الموضوعِ   قد انتقلَ  ةالمتمثِّـل فـي التَّحـذير ،         الر

 والرحلة الماضية الّتي انبثقَ     يين في الجمع بين الطَّلل الحال      يسير على عادة الجاهلي    والمالحظُ أنَّه 

أنّه الثّالث  الثاني و  :  في البيتينِ  الحظُوي .  المتوارث ي بالتّقليد ، وهو هنا يقْتَد    )2( عنها ذلك الطّلل  

قد ترك رحلة المحبوبة منتقالً إلى رحلة الصيد ، ثم عاد ثانيةً إلى رحلـة المحبوبـة ، فالطَّلـل                    

  . في مقدمة قصيدته تمهيداً لموضوعه الرئيس هافَاصر فقد وظَّ عنرحلتينإضافة إلى ال

                                                                                                                                               
 إلى الوقوف على اآلثار الدارسة ، فالطّلَُل البالي الميت صورةٌ حية لعالقة حميمة ماضية عاشـها                 –رحيِل أهلها   

ولكن هل تنطبقُ هذه المقدمات على الشِّعر المنظوم في أرض العجم ؟ أم أن هذا الشِّعر قد فرض على                   . الشّاعر  

 ة  بفعل عوامَل –أصحابِهعد–هاً في شكل القصيدة يختلفُ في شكلة ؟ نمطاً خاصالجاهلي القصيدة عن معهود   

   .485 – 483 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

ون متـشابهةً  يتناوُل منذر ذيب كفافي هذه الفكرة ذاكراً أن الشّعراء يعبرون عن مجموعة من األفكارِ تكاد تك         )2(

 . – الماضي المفْرِحِ ، والحاضرِ المـْؤِلمِ        –إذ يتذكّرون األطالَل وما كانتْ عليه جامعين بين زمنَينِ متَنَاقضينِ           

   .219 " دراسةٌ في الشَّكِل والمضمون " الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشِّعرية : ينظر 
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 إلـى    هذا الشّاعر   عند امرئ القيس أكثر من غيرِه ، حيثُ عمد                   وتتجلّى المقدمةُ الطّلليةُ  

ماتالمقدةالطّللي المنظومة هلِّ قصائدالعجمِأرضِ في  في ج  الطويل [       : ، ومن ذلك قولُُه [  

ــ بــْوكَخَــطِّ ز ْيرٍ فــصْهاْ مر فــحنِاْب
 

ــتْ  ــ حَأتَ ــج بْع جلَْيْيدــ ع ــاْه  بحتْ فََأْص
  

ـ  ْي ضـم  مٍ مـنْ  َل سقْ ْيبِاْعقَ )1( نِاْجرٍ وَأشْ

 

ــْر  ــذَكَ الْا الْتُ بِه ــي حمــج ــتْْي جيفَه ع 
  

 محبوبتـه الّتـي      يتأمُل ديار  ذَخَوا ، ثم أَ   وا واستبكُ بكُ بعد أن أوقفَ رفيقيه       القيسِ           فامرُؤ

قُ علـى الـشّاعرِ     وح الشَّ لَثم أَ . ها   تحاكي خطَّ الكتابِ في شكل     هجِرتْ منذُ سنين طويلة فأضحتْْ    

 ي فجعلَهذْتَسريار وما كانتْ     كوأحز   ، لذلك هاجتْ    عليه قبل الهجرانِ    حاَل تلك الد همشاعر    ، انُـه

 داِئه وما آَل به األمر       في وصف   المتمثِّلِ ها الشّاعر تمهيداً لموضوعه المنشود     اتّخذَ وهذه المقدمةُ 

وفي قصيدة ُأخرى نظمها امرؤ القيس في الموضوعِ نفسه ، نراه يعمد أيـضاً              . في ديار الروم    

إلى رفقَييهالً آثارتَأمارِ موخل الد وا مهالطويل             [          :     ها حيثُ يقوُلن أهل [  

ــْد جــو قــْيتُ م ــ ومعردهْمالً عنْ اْس
 

ــْو  ــفَلَ ــد َأن َأْه ــْيرِ فاَْل ال ــاْه  اْدنَ كَعْه
  

)2( اْعــسالً فََألْحــي غَــْوِلي حــلَّ الْاْلَيــ

 

ــالَ  ــْوكرتُنْ ْ فَ ــْين ــْي ِإنَّن ــاْ ذَاْ َأنَ  مكُ
  

           جدغريباً ، وهذه              فامرؤ القيس لم ي هنفس فيه ، لذلك أحس مكاناً يستريح هفي ديار محبوبت 

ه عـن أرضـه     وهو هنا يشكو بعده عن المحبوبة وبعد       ، الغربةُ تحاكي غُربتَه في أرض الروم     

 مقدمـةُ    الطّللية  على المقدمة   به في االستشهاد   موخير ما يخْتَ  . وديارِه حيثُ تقيم المحبوبةُ أيضاً      

  ] الطويل  [      : يقوُل.القيصر  الّتي عزِيتْ مناسبتُها إلى ابنة  في قصيدته الغزليةامرئ القيسِ

ــقَل ــُل الْْي مــْوه بِاْمِ مــ ي ــتُ بَِأْوْي ِلاْج
 

ــْل  ــْنوهـ ــع ِإالَّ يعمـ ــدْي سـ  د مخَلَّـ
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ــثَالْ ــْهْيث ــرن شَ ــ ثَالْْياً ف ــة َأْح ِلاْوثَ
 

 دهدثُ عْهــن َأْحــاْ كَــ مــْن يعمــْنوهــْل 
  

ــح علَْي ــَألَ ــاْه ــلُّ َأْس ــ كُ )1( ِلاْحم هطَّ

 

ــ  يلْاْدــس ــاْ عْىمر ِل ياْفــذ ــْيتٌ بِ  ٍلاْ خَ
  

  أبيـات  ةعسده ت حِل و لَصص للطَّ ، حيثُ خَ   )2(  في هذه المقدمة    القيسِ  امرؤُ بهس          وقد أَ 

    جلإلىقبل أن ي   هومن الجديرِ .  غرض     مةعند المقد أثناء الوقوف هذكر  ةمـة      الطّلليهذه المقد أن 

  المهجـرِ   عند شـعراء    لم تكن   أن هذه المقدمةَ    ، غير   الجاهلية  عند شعراء   واقعيٌّ هي تقليٌد فنّيٌّ  

 ، أمـا     العجـمِ   ألن الشّاعر يقيم في أرضِ     ، وهنا تتالشى الواقعيةُ    ي فقط نِّى تقليد فَ  الجاهلي سو 

 المحبوبة أو إلى ديارها ؟ وهـذا         إلى َلص له أن ي   ىنََّأ فَ  العربِ المحبوبةُ وآثارها فهما في أرضِ    

ها بأفكـارِه    ويذهب إلى ديارِ    من الخيال ، حيثُ يستذكر المحبوبةَ      بدورِه يتيح للشّاعرِ آفاقاً واسعةً    

وكمـا   . وعواطفه وأحاسيسه دون جسده وكأنَّه قد ذَهب إليها فعالً وتتَراءى له آثارها الدارسـةُ             

 الّذي يهيمن على أفكـار الـشّاعرِ        دقْ الفَ  إن عنصر  –  الموضوعية  أثناء الدراسة  –ُأسلف القول   

هقْ يستدعي فَ  وأحاسيسقْ فَ – آخراً  دقَ قد انْ  – المحبوبة   دىض ز انُمالفَ    ه قْ ، وهنا يكون القديم د  المالئم 

  .اء غُربته ر جراع الّذي يحسه الشَّي اآلندقْ مالئماً للفَِلللطَّلَ

 إالّ أن   همـا تقليـٌد فنّـي      واقعيةً من الطّللية ، فرغم أنَّ       تكون أكثر  ةَينين الح ولعلَّ المقدمةَ         

  المـشاعرِ انِجيهطُ بِبِتَرتَ فَانيةُا الثَّم محبوبته ، َأاً في ديارِحوررِ جسداً و  اعتِّم وجود الشَّ  حاألولى تُ 

  ] البسيط  [     : تقوُل.ها  إلى أهلالعفيفة ليلى قُ، ومن ذلك تشو رٍ وحنينٍفتخرج على شكِل تذكُّ

وَأْعاْوو يــد ــِلـ ــْيماْمـ ْيناْو وِإخْـ
 

 ـ  اْم اْ ح  ـرـنْ  اُْل بـ  قَ م ـ  ْيد بْع  اْشَرِنَ ومْع
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وأعتقد أن المقدمةَ بهذا الطُّوِل مسهٌب فيها ، ألنَّها عبارةٌ عن تمهيد للموضوع الرئيسِ ومع ذلك جـاءتْ بِحجـمِ                    
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ــن النَّ مــاْو ــبِ جْه ــْيِئ ــس بِالْد لَ ْيناْفَ
 

ــ  ــْدقَ اْ حــْوَل د نــي اْ يــر ْجقُاْ بم ــد  اًتَهِ
  

ـ  اْتُ هـذَ   خلْ اْ م تَاْههْي ـ تَ ِإمْ  وقْ )1( نِاْكَ

 

ـ  ْوخُ الـد  فَكَْي  ـ فَ الْ ُل وكَْي  اَْأسـفَ اُْل و وْص
  

 عمها  هم ، فتبدُأ بابنِ   هم وأحوالَ ُل جاهدةً تقصي أخبار   اوِحها ، لذلك تُ   ي البعد عن أهل   انعفليلى تُ     

طوائفَ   البر تستذكر اق ثم   ها ، خاتمةً حنينَها بالشّكوى من قلَّ       أخرى من أسرتـ  ة ـ  ة الحيل وض ع ف

رك ح على التَّ   لتشحذَ الهِمم وتحرض الفرسان    لُّ هذه المقدمةَ  غتَس ، وليلى تَ   ابِصموقف وعظَمِ الم  ال

والمبادرة، لتخل يصها من سجمةُ تَنتَّها ، وهذه المقدعنترةف مةالوافر  [      :يقول   .قُ مع مقد [  

ــس ــْيتَـ ــاْاً ِإذَُل دمـ ــن الظَّـ مالْ جـ
 

 تاْتُ مقَرحــــْيــــن تَبِاْفَــــوَأْج 
  

ــ ــه الْيلَـ ــَؤذُّ بِـ ــْسد الْاْفُـ ماْتَهمـ
 

 هتْاْوــج ــةٌ شَـ ــ قَلْتفَـ ــصْوْيبِـ ت  بِـ
  

ــ ــصوقُلْ ــذَْيحبِاْتُ ِل ا الْ هــر اْم2( م(

 

ــغلْ  ــذشُ ــنْ رِ عْبكْتُ بِ ــةَ ع ــولَ اْ ساْه 
  

 ةَ أن قو   بعاطفة ليلى سابقاً ، غير     تْنَرِويء إذا ما قُ   ةُ عنترة فاترةً بعض الشَّ    وتبدو عاطف          

ـ    تْقَقَّشَ تَ فأجفانُه   . اشةًي ج  عاطفةً ملتهبةً  تْرو ص  عند عنترة  فيظو التَّ نس وح رِيبِعالتَّ مـن ش دة 

ـ م حينما تَ  قُوقَه الشَّ هر أَ  والقلب ،معها بالدمِ   قه وحنينه لعبلة ، وهذه األجفان استُبدَل د       وشَ  لـه   َلثَّ

  ] المتقارب   [      :ول يقف ، ه هند وهذا امرؤ القيس يتذكَّر ابنَتَ.صوتُ عبلة في طيف الخيال 

ـــَأْزواْمـــ لَتَنْـــ كُناْهـــْستَقْي ماْد
 

 اْبهــــاْتْرَأاً ودنْــــ هتَكَّْرذَتَــــ 
  

ــتُط ــعُ الْْي ــصتَي ووِغَ ــْع شْيي الراْد
 

 ـــاْوكَُأي ـــ بِتَنْـــمـــاْهبْعجاً م 
  

تُــْروِوْيي النَّــدمْيــرِخَي الْبِتُــْص و3( اْد(

 

ــدْوا  ــ عوتَغْ ــلَ ــْصطَْحوى الْ  اْدهاْشِ تَ
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 هنـا   مرؤ القـيسِ   ، وا  الفة الس  استذكاراً وتشوقاً للحياة   ةُ الحنيني  هذه المقدمةُ            وقد جاءتْ 

 ذاتـه يعمـد    ، وفي الوقت تهاها واقفاً على بعضِ مالمحِ شخصي     يستعرض حاَل ابنته وحاَل أترابِ    

      تَّخذاً من رحلةابقة مالس إلى تذكّر حاِله يالص د  نَ ، ومادمة        ران عـن هـدوءبعالخمرة أنموذجين ي 

أمـا  .  األحـوال    رِته لتغي وء قد قابلَه باضطرابٍ في نفسي      ، وهذا الهد    الشّاعرِ  في حياة  واستقرارٍ

 والفخر يتناغم مـع حالـة       –  القصيدة  وهو موضوع  – رِخْ تمهيداً لغرضِ الفَ   ّل فكانتْ كُ كَ المقدمةُ

  . ، وهكذا تكون المقدمة منسجمةً مع غرضه الرئيس اعر قبل رحلتهها الشّالهدوء الّتي عاشَ

 صورةُ   بعض المقدمات خالصةً في وصف رحلة الصيد ، وهنا تالشتْ               في حين جاءتْ       

  ] الطويل        [                   :     قوُل عمرو بن قميئة  وغاب طَلَلُها ومن ذلك  ،المرأة

مِاْ بِخَــــداْغُهاْســــموقَّفَــــة َأْر
 

 اْمهــْحضم لَنْــسٍ قَــد اْي عــْىا ِإلَــْوماْفَقَــ 
  

ــ ْياْتُجــد ــْسوِب شَ ن هــاْع )1(مِاْ بِبغَ

 

ــ  ــوقُْم ــ وْجْىتُ ِإلَ ــء كَالْاْنَ ــة ِل جْبفَْح لَ
  

 علـى   بهَأ ثم التَّ  ز للرحلة ه واصفاً فيها التَّج    أبيات ةَو لهذه المقدمة ثماني   وقد خصص عمرٌ         

فـرغم   . فع وشـكوى الـض    بابِ الشَّ  إلى بكاء   تفاصيل ، ثم انتقلَ    نوق قوية وما شاكل ذلك من     

  لفتـرة  اً المقدمـةَ  صصخَ استطاع أن يوفِّقَ بينهما ، م       الرئيس إالّ أنَّه    مع الغرضِ   المقدمة تناقضِ

لما هو عليه اآلن من ضعف والعرض ، تمهيداً شبابِه لشبابِه حا ، جاعالً فقدانَه لوصفله.   

  والحنـينِ   بالتَّـشوق   ، وأخرى ارتبطتْ    وغزلية  لمقدمات طللية   القصائد في ظلِّ خضوعِ          

    عدداً من القصائد نالحظُ أن من هذا التَّ   تْلَ قد خَ   العجمِ  في أرضِ   المنظومة قليد      حيـثُ باشَـر ، 

  هذا النَّمط ئيسةَ  شعراءهم الردون التَّ   موضوعات أو التَّ  يمِقد هِميانْ  ، وهنا  د صهمـةُ   روالمقد المطلع  

المقدمـة فـي غرضـها      و  متماسكة تنسجم  ت القصيدةُ لوحةً واحدة   دب ، فَ  سِيِئ الر في الموضوعِ 

  ]الطويل [   : ومبتعداً عن التّمهيد  قيس بن مسعود تاركاً زخرفة المطلعومن ذلك قول. وشكلها 
                                                 

   .462 – 461 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(



 254

ــيِل ــ مَأصنْ ــْزي وفٌْورْع جر ــاْج ُله
 

 ْمهنَْيــ بحِلْالــص واِهللا بِــمهْيصــْوُأفَ 
  

لَع رِْهى الد  ـ اَأل، و اْيم ـ ْي ف غَالْ اهـ اْو )1(ُلِئ

 

 وـ  ةَاْص ـ  ٍئرِ اْم ـ  ْو لَ ـ  ناْ كَ ـ  أَ ْمكُْي ف ْمكُنَاْع 
  

  ] الرمل     [                  :       وتقوُل ليلى العفيفةُ أيضاً في معرض الشّكوى           

ــ ــاْيـ ــد جنَْيـ ــ بِالْْينْوعداْاً سـ اْبكَـ
 

 ِإخْـــوتْيالً  عقَـــْياْاً يـــبـــ كُلَْياْيـــ 
  

ــ ــبِ النُّاْذَبِع ــْبكْ رِ صحــس م2( اْاً و(

 

 لَكُـــْم وْياْتُكُم يـــ ُأخْـــعـــذِّبتْ 
  

  ] الخفيف [    : –ن النعمان بالحيرة  وعدٌي في سج–  ويقوُل ُأبي بن زيد مصبراً أخاه عدياً    

طَء ــْوح ــاًنَ ــْي فءْيض تُ هــس فُْويا ال
 

 وــي ــ اِإلنِْيمـ ــهلَـ ــن َأْو لَـ  اْوْأ جـ
  

ـــتص ْيحـــحْر سلُاْباْه3(فُْوفُـــكْ م(

 

ــاْتَْجم ز رِتَاْذَ  ــةً غَبـ ــ الْةَرْمـ  ْومـ
  

ها د بعـد مطـالعِ قـصائِ       قد جاءتْ  –ها   وغير – ات          ومن الجدير ذكره أن هذه المقدم     

  القصيدة الرئيس ، فمقدمةُ قيس بن مسعود تُسيطر عليها ألفـاظُ           هي جزٌء من غرضِ   ومباشرةً ،   

ةالقصيدة ، وك       والتّحذيرِ الوصي وهذا هو غرض  قَذلك مداتَم :      ـيهـذه      ؛ليلى ، وُأب بمعنـى أن 

ماتالمقد   و رقَفْ لم تَس نِّ الفَ  التّقليدالمعروف ، وإنّما كانتْ    ي  ج زاً من الموضـوعِ   ء  المطـروق   ، 

ـ  الفُرس ، َأ وليلى قد قبعا في سجونِ عيشه ؛ فقيس وظروفولعلَّ ذلك يعود إلى حالة الشّاعرِ     ا م

فكان في المدائنِ   ُأب ي و وجإلى أخيه عدي وهو في سجنِ       ه هـذا     والمالحظُ  . النّعمانِ  قصيدتَه أن 

  ومعاناةَ ةبر الغُ  ، ولعلَّ مرارةَ   نِج بالس  قد ارتبطَ   قصائدها  الذّائبة في مواضيعِ    من المقدمات  النّمطَ

السةَ نِجوأهمي  في وصولِ  –  الوقت  القصيدة   إلى أهل في أَ  ه سر قْعِ و م تـ م وغيرهـا مـن    –ن  ك 

  . التّقليدي المتوارث ِلكْاعرِ بالشَّ دون التزام الشّ قد حالتْالعوامِل
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  بالمقـدمات  التزمـتْ اا مهنْم ، فَ العجمِ في أرضِ المنظومة القصائد مقدماتُ تنوعتْ اً         إذ

ةً الطَّ  المعروفةلَ وخاص غَْل راألنواعِ اِل بعضِ فَغْ إِ م  - كالخمري هـذه    تْلَ في حين خَ   - ات بعض 

القصائد  من المقد مات ة مـن             ،  المتوارثةثاء لما بينها وبين المرثيوكأنَّها بذلك تحاكي قصيدة الر 

 وأواصر تشابك   فكالهما ي ، ع  عن فاجعة رتْ بالشَّاعرِ لَ أَ بم – الغزلِ  باستثناء  وكالهما  –  والوصف 

والعاطفة تشابه في اللفظخصوصي دعي ةً ، وهذا بدورِهلنمط القصيدة العجمِ في ديارِ المنظومة .   

:א−

ظَنْ         ي للقصيدة ر ةدةُ     الجاهليهـا ، لـذلك    أمرِ في غالـبِ  األغراضِ  على أنَّها قصيدةٌ متعد

حرصاً شديداً على االهتمامِ     حرص النّقّاد  بشكل   ها ، وإلى آخر     اعرِ الشَّ وا في خروجِ  قُقَّد من جزء 

 ،  صِلُّخَ بـالتَّ   العنايةُ  هنا جاءتْ   بينها ، من    حواجز ها دون ك وتماس  األجزاء يشْعر بالتحامِ خروجاً  

  مةئيس   وخصوصاً من المقدهذا االنتقالُ  .  )1(  إلى الغرض الر ةَ ويعدامع     الشّاعرِ  مهمتجاه الـس 

 يعـد   صلُّخَاألول والثّاني ، كما أن التَّ      بين المعنى     واالنسجامِ دون أن يشْعره بذلك ، لشدة االلتئامِ      

 على  ومقدرةُ الشّاعرِ ،   )2(هت وبراع  الشّاعرِ ، فهو يدلُّ على قدرة     من العناصر الجيدة في القصيدة    

 أن  ها يمكـن   ، وحينَ   القصيدة  على أجزاء   والسيطرة  بين الموضوعين تُعد معياراً للبراعة     االنتقاِل

يا و منِ أو    سسبالح السيئلتّخلّص   ا التّخلّصأم ،  نسالح  –  ال      –  وهو المنشود امعيجعُل الـس فإنَّه 

 وااللتحام بينهما ، حيثُ يذوب األوُل        لشدة االرتباط   القصيدة يجد فارقاً بين الموضوعين في جسمِ     

   . طارٍئفي الثّاني فيجد المتلقّي نفسه قد انتقَل دون تغيرٍ

                                                 
   .221 بناء القصيدة في النّقد العربي القديمبكّار ، يوسف حسين ، :  ينظر )1(

فالشّاعر قد ينْقُل السامع من موضوعٍ إلى آخر يكاد          . 1/329 دب وغاية األرب  خزانة األ ابن حجة ،    :  ينظر   )2(

منّاع ، هاشـم صـالح ،       : ينظر   . الثّاني ال يمتُّ لألول بصلة ، غير أن براعةَ الشّاعرِ تربط بين الموضوعين            
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 الشُّعراء في تخلُّصهم وفق ما هو معهوٌد عند العرب في            فقد صار   العجمِ           أما في أرضِ  

         ةَ  التَّنقّل بين موضوعات القصيدة الواحدة ، وقد جارى هؤالء الشّعراءالمعروفة   األنماطَ األسلوبي 

... "  ذا ، عد     عد " ستخدامِ كا  الشّائعة  التّخلّصِ ومن ذلك االعتماد على ألفاظ    . عند العرب أيضاً    

  ]طويل    [                 :     ، كقوِل امرئ القيس  والجر واإلشارة األمرِها من ألفاظوغيرِ

ــذَ ــاٍْل ِإذَْوم النَّاْ ص ــم اْهــر جهو اْر
 

ــدْع  ــلِّاْ ذَفَ ســالْ  و ــه ــم عنْ بِج ْسكةر 
  

)1( اًْء منَــشَّر مــالْْيس تُكْــهــرتْ َأظْاِْإذَ

 

 غ ــع ــاْطَْيتُقَطِّـ ــَأن متُنَـ ــْواً كَـ  اْنَهـ
  

 ظعـائن    رحلته إلى القيصر متَحدثاً عـن رحلـة         من وصف   امرؤ القيسِ            حيث انتقلَ 

المحبوبة     إلى وصف تخلَّص النّاقة ، وكأنَّه يقوُل للمتلقّي        ، ثم  :   حلةعِ الحديثَ عن الرد  واسـتمع  

 إلى أوصاف ي   ناقت .غير    توظيفَ هذه األلفاظ اً في الشعرِ     أنرغم  – الجاهلي المهجري     قليٌل جد 

   .داه هذا الشَّ ويكاد يتالشى في غيرِ–استخدامه عند امرئ القيس 

ها االعتماد علـى    زِهم ، كان من أبر    صات          وقد عمد الشّعراء إلى أساليب ُأخرى في تخلُّ       

 ، حيثُ ظَهر بيتُ التّخلّصِ على شاكلة مطلعٍ لقصيدة جديدة ، وكأن الشّاعر بتـصريعه                لتّصريعِا

 قيس بن مـسعود مـن الوصـية         صومن ذلك تخلُّ  .  السامع بالدخوِل في موضوعٍ جديد       قد أنبأَ 

  ] الطويل             [                                 :          ، إذ يقول  إلى الغزِلواإلنذارِ

وكْذـ  لَ ر ـ  اْه ـ قَي الْ  ف ـ  بِلْ ـ اْز ي سْي لَ ُلي
 

ــعتَ  ــكاْنَّ ــْي لَْن م ــْىلَ م ــ اللَّع ــاْ خَِلْي  ُلِئ
  

ــِإ ــ ويلَ ــلٌّكُ ــْي ف ــاْد يداَْؤ فُ 2(ُلخ(

 

ــحُأ  بــك ح ــخَ الْب ــرِْم ــاْ م ــب حناْ كَ اْه 
  

ـ  سِر من الفُ   والحذر  يأخذوا الحيطةَ   موصياً قومه بأن   إلنذارِ قصيدتَه با  َأ ابتد           فقيٌس  ان إب

تُ      ، وفي   ذي قارِ  معركةتتراءى له محبوب هنفس الوقت   ليلى  " ه " وصي فيقطع   ويتفـر ، غُ إلـى   تَه
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 عوقد شـا   . سامع إلى الدخوِل في غرضٍ آخر      ليتنبه ال  غرضه الجديد ، وقد عمد إلى التّصريعِ      

 مرة في  غير ، بل إنّه يعمد إلى التّصريعِه من غيرِ   أكثر  عند امرئ القيسِ    التّخلّصِ هذا النّمطُ من  

القصيدة بهدف التّخلّصِ   الواحدة      تَخلِّ  الغزلَ  أيضاً ، فها هو يتركم لِ اًص يعإلـى     و هرحلت لوصف د

  ] الطويل    [                                                    :    ومن ذلك قولُه  . القيصرِ

ــاْتُر ــَؤي الْش ــراْفُ ــرص َأالَّخْد ال اْ تَخَتَّ
 

 يلَــتْاْه تَم ِلوْجــمــتْاْ قَاْفٌ ِإذَْيــنَزِ 
  

ــنُْب ُل ِإْنسلْ َأْبــدــالْد اْود آخَــرت بِ
 

ــ  ــاْمَأَأْس ــْىسء َأْم هدــْداْ و ــر قَ اْ تَغَي 
  

ـ  الْ َأر امْ نَأبِ ـ  سِْيقَ ـ ْم تَ ن ْب ـ ْي ب كلُ )1(اْرقَ

 

 مــةٌ جثُداْوحــالْ واْهــاْتَ َأْلهــ ْ الََأ 
  

     حيـثُ                    وفي موطنٍ آخر من القصيدة نفس ، هنفس التّخلَّص ها نرى امرأ القيس يتخلَّص

  ] الطويل       [         :         يقول .  أخرى غادر الغزَل متَخلِّصاً إلى وصف الرحلة مرةً

ــقَرِ ــْسالْ ْ ب والَْي بةُ اْبــةُْبس ــشْنَ ي اْكُر
 

ــه الْ  ــلَ ــُل ِإْنوْي ــمٍاُْأم ه ْ  والَْىس َأْم ش 
  

ـ  ْىًء علَ اْبكَ ـ  ورٍ عْم مـ  اْ و ـ  اْ كَ اْبرن َأْص
 

 ــْىَأر ــ دْمورٍ ُأم عْم هــْداْع ــدر قَ اْ تَح 
  

رالْاْو ءــســْناْحم ءــدعِ قَْيــاْ مفر2(اْص(

 

ــاِْإذَ  ــْر نَْح س ــاْنَن ــشْ خَْم ع ةَ لَْيســةًر  لَ
  

              هالمتلّقي فعالً ، وفي الوقت ذات هنَبعلى التّصريعِ في التّخلّص ي االعتماد والمالحظُ أن          

 فـي ُأذُنِ     وقْعِ التّصريعِ  ةَ الشّاعر ، ألن قو     مأخذاً على  صِ من التّخلُّ  يمكن أن يعد مثُل هذا النّوعِ     

 موضوعٍ جديد ، وهـذا مـن شـأنه أن يفـصَل بـين      لدخوِل إلى  شديدةٌ جداً في التّنبيه ل     السامعِ

ها ما زاَل ضعيفاً ، إذ      بين الموضوعِ السابق والالحق إالّ أن التحام       الموضوعين ، فرغم االنسجامِ   

 ، ولكـن     الـسامعِ   الثّـاني دون شـعورِ      في الموضوعِ   أن ينصهر   األولِ عِيفْترض في الموضو  
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  كما أن التّـصريع قـد ارتـبط عـادةً         . التّصريع بتنبيهِه للسامع يخلقُ حاجزاً بين الموضوعين        

 بالمطلع ، والمطلع مفتاح القصيدة وأولُها ، وهكذا يشَكُِّل التّخلّص بالتّـصريع إرباكـاً للـسامعِ               

  .ويجعلُه يتهيُأ ِلسماعِ قصيدة جديدة ، وهذا بدورِه يساعد في تفكّك القصيدة وتبعثرِ أجزائها 

ظهرت  ، حيثُ  هم أنَّهم برعوا في عدد من تخلّصات      عراء المهجر الجاهلي  ومما يحسب لش          

  ] المتقارب [: خويلد الهذلي صِيٌن في تخلُّ ، وهذا ب دون فاصٍلالموضوعاتُ ذائبةً في موضوعها

هـــباْهـــب الر يْرلَهمبِ مـــثْــــ
 

ــ  ــدْووسـ ــداْ جِعـ ــ الرظُالْ غـ  اْقَـ
  

ر ـــــمنَاْاْفَكُلُّه ـــــحمـــــبش
 

ــاْ  ــرَأشَــ ــدْيهِمْوُؤب الــ  س تَقَــ
  

ــْي ــولَ عم ــنْْيس م ــكُم اْ صب1( ح(

 

ــ  ــتُ بَِأْبَأتَْيـــ ــنْاْنَـــ  همِئكُم مـــ
  

لُّص خَ أعداِئه ، وحينما أراد التَّ      معرجاً على ذكرِ    والفراق  حديثَه بالصرمِ  حيثُ ابتدأ خويلدٌ          

  من سجونِ أسرى العربِ إلى الفخرِ بتحريرِ من هجاء األعداء د إلى ذكـرِ  الحبشةماألحبـاشِ  ع  

الغالظ .         ة وهذا ينـسجمالعربِ عام وأعداء لِ     فاألحباشُ هم أعداُؤهفـي   مـع الموضـوع األو    

     تهم وجاهزيالهجاء ، واألحباشُ أيضاً بقوةً  هِتهولِ    م أضحوا ماد للفخر ، فرغم  رِ مناظه   م وعتـي

وهكذا يتّخذُ الشّاعر من األحباشِ عدواً للهجـاء         . األسرىقوتهم إالّ أنّه استطاع أن يجلب منهم        

  .  التّقليديةَالوسائَل ودون اتِّباعِ  ، أن يشْعر السامعليعبر عن طريق هذا العدو إلى الفخر دون

 قـصيدته    لقيط بن يعمر ، حيثُ ابتدأ لقـيطٌ                  وبراعةُ خويلد في تخلّصه تحاكيها براعةُ     

  ] البسيط    [         :ى الوصية واإلنذار في قوِله اإلنذارية بوصف رحلة الظّعائن ثم تخلّص إل

اْعةً لَمعــاْر ســضــع خــدْ اْو تَاِْإذَ
 

ــْو  ــْماْاً َأررطَ ــْوه ــُأبِ ْ اً الَر وطَ  نُهمْي
  

ــ ــجزِو الْنَْح ــرة مْرْي ــتَجاً ومنْداْتَ اْع
 

ـ مْزكـب الْ  اْا الر  َأيه بْل  ـ  ْيجِ   عجـلٍ  ْى علَ
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)1( اْ نَصع ص قَدْ  ُأعْ  لَمْ ي ِإنْ ْأ الر ى َأر ْيَأنِّ

 

ــغْْبَأ  ــل اْ ِإيــْلد ــاً وخَلِّ ْي فــر هِمِ اْ ست
  

ه ، والظّعـائن    ير عن ناظ  فلقيط في موضوعه األول يراقب ظعائن المحبوبة الّتي توارتْ                

            المسرع اكبالر خاطب هالنّوقَ أو ما شاكلها ، وفي الوقت ذات رسـالته     بطبيعتها تركب لَهموح  .

 ال يشعر أنّه قد انتقل إلـى        حلةً واحدة ، والسامع   حلةُ الراكب المسرع ر   لظّعائن ور وتبدو رحلةُ ا  

فُ أن لقيطاً يريد هنا أن ينْذر ال أن         رِعها ي حينَ " اً إياد أبلغْ"  تنبه إلى عبارة      إذا  إالّ  جديد موضوعٍ

  . إلى اإلنذارما ليتخلّص بهاكب المسرعفَ الر ووظَّ الظّعائنِلَّ رحلةَغَتَ ، فهو قد اس الرحلةَيصفَ

 انتقل من مقدمته الطّلليـة      ويلمس هذا النّمطُ في التّخلّصِ أيضاً عند امرئ القيس ، حيثُ                  

  ] الطويل            [                                       :            إلى وصف داِئه قائالً 

نِاْجرٍ وَأشْــْي ضــم مــْنمٍَل ســقْْيــبِاْعقَ
 

ــْر  ــذَكَ الْا الْتُ بِه ــي حمــج ــتْْي جيفَه ع 
  

ـ  ـ  مــْنًىكُلَ نِاْتَــتُ ســح وتَْهاْبٍ ذَْيع شَ
 

ــسحتْ  ــفَ مْو دــْيع ف ــر ــاْدي ال كََأنَّه اْء 
  

ـ  فَلَْي )2( نِاْه بِخَـز  اْء سـو   شَـيْ  ْىس علَ

 

ــْرا الِْإذَ  ــْمم ــء لَ ــْنز يخْ ــس علَْي  نَهاْه ِل
  

  فامرؤ القيس يتذكَّر                      هحينها ال يتمالك نفـس ، هوأحاسيس همشاعر فتهيج هأطالَل محبوبت 

 ، وهنا يختلطُ البكاء على المحبوبة والحزن على فراقهـا ،             ، ويسيطر عليه الحزن     بالبكاء فيأخذُ
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ِلاْخَـــلْتَ خَاْاً ذَعبـــاْ كَ َأتَـــبطَّْنولَـــْم
 

ــْم  ــَأنِّي لَـ ــْب َأْركَـ ــوكَـ ــذَّةداْ جـ  اً ِللَـ
  

ــر ِلخَْي ــي كُ ْعــ ْيلةً بــر ــد ِإْج كَ ِلاْفَ
 

ــْم  ــولَ ــزِأب َأْس ــر ال ــْموِقَّ ال ــْلي ولَ   َأقُ
  

ــ ــٍل  هْيْىعلَ ــدكَ ــز الْنَْه اْجــو ج ةِلاْر 
 

ــْم  ــ َأولَ ــهد الْشْ ــمغَل الْخَْي ــضْي  ْىحرةَ بِال
  

وتبدو المالئمةُ بين الموضوعين جليةً ، فقد استند امرؤ القيس إلى تناغمٍ             . 413 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني   

ألفـاظ  لفظي واتّصاٍل معنوي بين غَرضيه ببراعة فائقة ، فهو يترك الغزل وينتقُل إلى وصف الخيل ممازجاً بين   

                 صهوة الخمرة ، وامتطاء الكاعب ، وشرب طُّنالخيِل وتَب ل في الثّاني ، فركوبالموضوعين ومدخالً معنى األو

 .الجواد قد جاءتْ على شكِل جِسرٍ ينقُل الشّاعر من المرأة إلى الخيِل 
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الّتي و     والحزنِ بالبكاء في أرضِ     على الحالة ومِ صل إليها الشّاعرالر  .  حيثُ مازج   بين البكـاء  

 ال يجـد    أعجمية وبين البكاء والحزن على ما آلت إليه أحوالُه في ديار             ،  على المحبوبة  والحزنِ

  . ، أو يبكيه  فيها من يحزن عليه

 ةفي التّنقّلِ   التّخلّصِ           رغم أهمي   بين موضوعات  القصيدة   بين أجزائها إالّ أنَّـه       ، وربط ه

 الّتـي    ، وخصوصاً في تلك القصائد      العجمِ تالشى في عدد من قصائد الشِّعر الجاهلي في أرضِ        

هما ، وهـذه     وغيرِ )2(  عنترة ، وقصيدة  )1(  بن زيد  يب أُ  كقصيدة – لموضوعٍ واحد فقط     خضعتْ

موضوعها       تحاكي قصيدةَ  القصائد ثاء في وحدةوما د  – الر       ال يحتاج واحداً فالشّاعر الموضوع ام

   . من القصائد موجوٌد فعالً في هذا النّوعِ فال تخلّص ، لتنقّله وتخلّصهإلى وسائَل

         دةُ الموضوعاتالمتعد ا القصائدا فقد نأى به      أم  نسالح عن التّهلهلِ   التّخلّص   والتّفكُّـك   ، 

 .  الموضوعيةَ  نافين عنها الوحدةَ    باالضطرابِ  هذه القصائد   المحدثين  عدٌد من الباحثين   تَعوقد نَ 

. )3 (شوقي ضيف مشَبهاً تفكَّك القصيدة بفضاءات واسعة تضم أشياء متباعدة ال تتالصـق            يقول  

تتوافر فإن معظم قصائد الشِّعر العربي ال       : " حسين عطوان في قوِله      اها كان قد تبنَّ   وهذه الفكرةُ 

المقدمةُ : فيها الوحدةُ الموضوعيةُ وال الوحدةُ العضوية ، فهي تتألفُ في األغلبِ من قسمينِ هما               

         هعِ أغراضعلى تنو أشكاِلها ، والموضوع دوهذان القـسمانِ لـيس بينهمـا رابـطٌ         . على تعد

                                                 
 ]الخفيف                          [                                                   :    التي مطلعها  )1(

ــ ــزجِـ ــَأ ْ الَعٍ واْ بـ ــفُّلَـ فُْيع ضـ
 

ــ يْنِإ  ــاْ خَْنكُ ــ الزكنَ اْمــن ــ ْ الَ فَ اْع 
  

  .355 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

  ]الكامل   [ :                                                                               التي مطلعها )2(
ــذَ ــوكَـ ــاْسا النِّـ ــاْء بخَـ دْونقٌ وعقُـ

 
ــ  ــر الرفَخْـ ــِل سالْاْجـ ــٌل وقُيـ د ْوسـ

  
   .466 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

   .224 الشِّعر الجاهلي: ينظر  )3(
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ك من ألمح بوجود الوحـدة       ، وهنا   )1 ("موضوعي ، وال صلةٌ عضويةٌ تشد بعضهما إلى بعض          

 أو   حوَل وجـود الوحـدة      اآلراء  عشرات عِتتب، وقام علي مراشدة ب     )2( في نماذج شعر الجاهلية   

نفي  ها عند النّقاد     اها في نهايةثْبتاً إيالمحدثين م  هد    )3(  بحثوقد وقفَ محم ،   لْ ربيع موقفاً صاً مـن   ب

ةيِفْ نَ قضي الوحدة   ال  عن القصيدة ةقائالً   جاهلي  " : وقد شاع  على ألسنة  المستشرقين  هم في   وتالميذ

ورغم تباين اآلراء وتنافرها في     .  )4( " بأن القصيدة العربية ال تتمثُّل فيها الوحدة         بالدنا من زعمٍ  

 حـدةَ و قـصيدةً م    ظهرتْ  العجمِ شأن وحدة القصيدة الجاهلية ، فإن القصيدة المنظومة في أرضِ         

  . السابقة هذا ما ظهر في النّماذج الشّعرية أجزاُؤها ارتباطاً وثيقاً ، والعناصر إذ ارتبطتْ

 بينها ، فالقـصيدةُ      القصيدة والمواءمة   عناصرِ           وقد لعب التّخلّص دوراً بارزاً في جمعِ      

 فهـي مكملـةٌ     األغراضِ أما بقيةُ .  لموضوعٍ واحد رئيس      أغراضها إالّ أنَّها تخضع    وإن تعددتْ 

 هو من يـستغلُّ     – كما الحظنا    – ها ، والشّاعر البارع    معه في طبيعت   لهذا الموضوع وإن اختلفتْ   

  بطالتّخلّص للر نساها خدمةً للغرضِ     بين هذه األغراضِ   حئيسِ  جاعالً إيمن       الر وهذا ما اتّضح ، 

لوصوِل برسالته إلـى قومـه       ل  للراحلة  لقيط  ، وتوظيف   والخيلِ  بين المرأة  مالئمة امرئ القيسِ  

   . ، والفخرِالهجاء:  األحباش لغرضي لي ألنموذجِمنذراً ، واستغالِل خويلد الهذ

                                                 
   .210 مقاالت في الشِّعر ونقده )1(

الوشم  ، القرعان ، فايز عارف ،        318 ي النّقد العربي القديم   بناء القصيدة ف  بكّار ، يوسف حسين ،      : ينظر   )2(

   .152 – 150 األصول الفنية للشِّعر الجاهلي ، شلبي ، سعد إسماعيل ، 316 والوشي في الشِّعر الجاهلي

   .96 – 87 " دراسة تطبيقية في شعر النّابغة الذّبياني " بنية القصيدة الجاهلية : ينظر  )3(

وقد ذهب عدد كبير من المحدثين إلى وجود الوحدة في القصيدة الجاهليـة              . 78 – 77،  قد األدبي   قضايا النّ  )4(

مالمـح   سامي ،      ، منير ،   27 "تطوره وخصائصه الفنية    " الشّعر الجاهلي   زيان ، بهي الدين ،      : ينظر  : منهم  

البناء الفنـي   براهيم ، إياد عبد المجيد ،        ، إ  129 – 128 القصيدة في الشِّعر العربي بين القديم والحديث       وحدة

 أشعار هذيل وأثرها في محـيط األدب العربـي         ، النّتشة ، إسماعيل ،       19 "دراسة تحليلية   " في شعر الهذليين    

1/108.   
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:א−א

الخاتمة نهاية القصيدة الّتي يجب على الشّاعر أن يحسن ختمها ، ألن في ذلك راحةً للنّفس ،                     

وبناًء على أهمية الخاتمة فالشّاعر مطالٌب بإنهاء قصيدته بحكمـة          .  )1(القصيدةوإنباء عن نهاية    

وما دام المطلع قد استأثر بفتح القصيدة فإن لكـلِّ           )2( مشهورة ، أو مثل سائر ، أو تشبيه جميل        

آخر مقاِل الـشّاعر    بداية نهاية ، ومهما بلغت البدايةُ من القوة إالّ أن النّهاية تكاد تضاهيها ألنَّها               

  .السامع ، ومن هنا تنبع أهميتها  في أذن

           ة    ل وفق األسس المعروفة     الجاهلي المهجري وقد سار الشّعرحيثُ  خاتمة القصيدة الجاهلي ،

لممتزجةُ وقد سيطرت الحكمةُ ا   . ها اهتماماً واسعاً    و ، وأول  ائدهمقصعني شعراء المهجر بخواتيم     

  ] المتقارب  [       :لي ، إذ قال  في خاتمة خويلد الهذ بادواتيم قصائدهم ، وهذاخباألمثال على 

غــــب رده راْعْبــــد فــــْيح والْ
 

 عْبــد يطْلَــب فْيــه النَّجــاْ   كَمــا الْ 
  

تــباْكَ خَطَّــه الْقِّ ِإذْي الــربِ فــ
 

 ــْيِإنِّــوْماْ قَــاْ كَمــَل متَــي الْلاْك 
  

ــن اَأل ــم ــْم الَاْرِ م  ْ ــر اْغَى الْيــب )3(ِئ

 

 ــر ــشَّي ــر الْاْحهد الْاْى ال طْضمــِئن م 
  

خويلد عمد إلى غير بيت لخاتمة قصيدته الفخرية ، فهو يجعُل من الخاتمة لوحةً مرصـعةً                ف     

 ى مفتخراً بتحرير أسـر     قصيدته  نظم ، ومن الجدير ذكره أنَّه    بالحكم واألمثال والتَّشابيه المختلفة     

 الّذي ال خير فيه على      د لذلك استلهم صورة العب    تظر مقابالً هنا ال ين  العرب من سجون الحبشة ، و     
                                                 

من هنا جاء اهتمام النّقّاد بخاتمة القصيدة لما لها مـن            . 163 األدب الجاهلي منّاع ، صالح هاشم ،      :  ينظر   )1(

  صلة            فما حة بموضوع القصيدة ، وهي آخر ما يبقى في األسماع ، وربذلك أن  ظَتْ من دون سائر الكالم ، و      قوي

  .1/239 العمدة في صناعة الشِّعرابن رشيق ، : ينظر  . تكون محكمة ، وأن تكون قُفْالً كما كان المطلع مفتاحاً

ما يختم الجاهليون قصائدهم بالحكمة ، وهي خالصـةُ         كثيراً  " لذلك   . 442  الصناعتين العسكري ، :  ينظر   )2(

علـي ، حـسين       ."تجاربهم ، ونظرتهم للحياة بعد اختبارٍ طويل ، أوحتْه لهم ظروفُ بيئتهم ونمط العيش فيها                

   .66 أدب العرب في عصر الجاهليةالحاج ، 

   .448 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )3(
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ر الّتي  إن شاهد الحدث يرى األمو    : سبيل التّشبيه ، ثم خَتَم بحكمة مفادها أن عرفَ المنطق يقول            

 وخويلد يستلهم صـورة العبـد مـن         - ن العرب  م المتخاذلين يعني -تخفى عن ناظري الغائب     

اشها جراء تجربتـه مـع       الغائب والشّاهد من الحادثة الّتي ع      يستلهم صورةَ و،  األحباش أنفسهم   

 في   حملت بذلك يكون قد وظّفَ أحداثه المعاشة في خاتمة قصيدته على شكِل حكمة ؛            العرب ، و  

  ] الكامل:[  يقوُلاألسرِ ، صيدة نظمها فيعند عنترة في قوتتجلّى الحكمةُ  . طياتها المعنى المراد

دْيـــُل تَماْجِبـــود والْجـــو َأْســـوالْ
 

ــ  ــاْي ــْم عْب ــْنَل كَ ْح مقْ جــٍل فَر ــه فَ تُ
  

ــد ــُل تَــ ر يْبْهوال ــاْخُ جيةً وْور1( د(

 

ــسطَ  ــد اْفَ ــي ال ــطْْه علَ س ــر درٍ اْوةَ غَ
  

       فعنترة رغم إقرارِه بالهزيمة إالّ أن شخصيتَه تأبى ذلك ، حيثُ نراه يعمد إلى التّعـذّر                   

                هر في لحظات انتصارِهالد عن عنترة مصائب سبب الهزيمة ، في حين تغيب اهالً إيمحهر مبالد

            ن هزمهم ، وتتراءى له هذه المصائبمم العذر لغيرِه وال يلتمس     انكـسارِه في لحظة .  أن بيـد 

 أسلوبها ، إضافةً إلى رقّة معناها قد أسهمت في إخراج خاتمـة             حسن صياغة الحكمة ، وجزالةَ    

 هتحاِل صاحبها واضطرابِ نفسي سوء جميلة رغم ةحكمي.   

دتها من تجربتـه    وقد أولى امرؤ القيس خواتيم قصائده حكماً بالغة الجودة ، مستمداً ما                    

زل والوصـف ، إالّ     غال: مع الحياة ، فرغم أن مطولته الغزلية قد خضعت في معظمها لغرضي             

 هالحكمة جاءت في خاتمة قصيدت فَ حالةَأنِلتَصهالطويل [ : حيثُ يقول .   الشّاعر ، وطموح [  

                                                 
   ]البسيط [                            : ويختتم لقيط قصيدتَه قائالً . 467 " والتوثيق الجمع"  القسم الثاني )1(

ــْن َأفَمْأْى رــنْ  ر م ــه ــكُْمي مْن وعــم اْ س
 

ــذَ  ــاْهـ ــْيْيبِاْ كتَـ ــكُْم ِإلَـ ــْمْيذ والنَّـ  ر لَكُـ
  

ــ ــ ؛اْوقظُتَْيفَاْس ــر الْ ِإن خَْي ــعلْ ــاْمِ م اْ نَفَع
 

ــْد  ــلَقَ ــْمذَلْ ب ــْصتُ لَكُ ــ ْيح نُ ــٍل ْ الَبِ  دخَ
  

والمالحظ أن لقيطاً في بيته األول قد توج خاتمة قصيدته ببذِل غاية جهده في النّـصح واإلرشـاد                   . 495نفسه  

   خيـٌر مـن   – بأمور غزوة كـسرى إلـيهم    –متَنصالً من فعل قومه إن آثروا عدم اإلصغاء إليه ، فالعلم النّافع             

هوهـذا              .  ، وهذا مثٌل سائر وحكمةٌ مشهورة        عدم ـهوفي البيت الثَّاني ترك نهايةَ القصيدة مفتوحةً ؛ فها هو كتاب

  .إنذاره ، والرأي الفصُل يعود للقبيلة في األخذ أو الرفض 
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ـ  قَل لُـبْ  َأطْ  ولَـمْ  ْيناْكَفَ ـ ٌل مـن الْ   ْي ِلاْم
 

ــْو  ــفَلَ م ــاْ َأن ــْدَأل ْىع َأْس ــ معْىنَ  شَةْي
  

ــْد ــْدوقَ الْ ي ــرِك ــَل َأْمد الْمْج ــمَؤثَّ ْيِلاْثَ
 

ــ  ــاْولَكنَّمـ ــْىع َأْسـ ــٍل ِلمْجـ  د مَؤثَّـ
  

ــْد ــبِم ــف الْاْررِك َأطْ )1(آِل ْ بِ والَْوخُطُ

 

 وْرا الْ مـ  م م اْء ـتْ اْ دـشَ  مـ  اْ ح  سهشَةُ نَفْ
  

 وأنَّه مهيٌأ الستقطابِ    لم ينس أنّه طالب مجد     بعد عشرات األبيات من الغزل والوصف        فهو       

          مراد أن سيدرك اً فإنَّهما دام حي المجد المؤثّل ، والمرء  لن ي تَهى له غايـةُ    قّقَ كامالً ، ولن تتأتّ    ح

  ف          . آماِله هذلك ال يستسلم ، بل يبذُل قصارى جهد رغم دون  ونراه إلـى اليـأسِ       أن ي طلبِه يألو 

لـم  الماُل والنّساء   ف. والخضوع ، فمطلبه في إعادة ملْك أبيه المضاع يحتاج منه مثل هذا الجهد              

  . ومعاناتُه بقوة ، حيثُ تغلبت على متَعِ الحياة وزينتها ه المنشود ، وهنا تظهر تجربتُه هدفَينسياه

 فـي   معـاش كم في خواتيم هذه القصائد جاء متَناغماً مع نمط الحياة ال          ولعلَّ شيوع الح            

بعد أن جـرب رخاءهـا      للحياة  تجربة الشّاعر ، وتمثُِّل نظرتَه       خالصةُ   أرض العجم ، فالحكمةُ   

وتنبع أهميةُ الحكمة أيضاً فـي ارتباطهـا بالمقطوعـة          .  وغناها وعدمها في اآلن نفسه       وشدتَها

م تـرتبط   ي ل  فه – هذا ما لوحظَ أثناء الدراسة الموضوعية        –ية المنظومة في أرض العجم      الجاهل

 فـي   بقـوة بـل ظهـرت     ،   لى خاتمة هذه القصيدة أو تلك     ولم تقتصر ع  بالقصائد المطولة فقط    

  . أيضاًالمقطوعات 

                                                 
  من ضعف ،   وفي قصيدة أخرى يقفُ امرؤ القيس عند داِئه ، واصفاً ما آلت إليه أموره              . 418 – 417  نفسه )1(

  ]الطويل      [                                               :غير أنَّه يختم قصيدتَه بحكمة تفاؤلية حيثُ يقول 

ــسنِليلْ ــْنْيبِـ ــاْ د مـ ــه مـ ــساِْئـ اْ تَلَبـ
 

ــْد  ــلَقَ الطَّ طَم ــح ــْناْم م ــح ــهد َأْر بْع ض 
  

ــ ــشد الْوبْع ــْيم ــَلْوبِ طُ ــسرٍ وملْ عْم اْب 
 

 وةًنْـــء قمـــْرمِ ِللْعـــْدد الِْإن بْعـــ ْ َأالَ 
  

فاإلنسان مهما بلغ به العدم والفقر والضعفُ  إالّ أنَّه سيغتني في يومٍ من               . 396 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني   

 الحياة ، بل إن هنالك عمراً لإلنسان يعيـشُه فـي            األيام ، والفرج يتأتّى بعد الشّدة ، أما المشيب فال يعني نهاية           

 ينْفرج كربـه بعـد شـدته         جاهداً تصبير نفسه آمالً أن     رخاء رغم شيخوخته ، والمالحظ أن امرأ القيس يحاولُ        

 .ومعاناته ، مستغال الحكمة ليبث في نفسه األمَل والتّفاؤل في الحياة 
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      أخرى ، ومنها قيامهم بالنّصحِ         وقد اتّبع خواتيم م للمواعظ ، وقد ارتبطـت      وتقديمه الشّعراء

هذه الخواتيم بالشّعراء المسجونين دون غيرهم ، وخصوصاً أولئك الّذين يتهدد قـومهم خَطَـٌر               

  ] الطويل  [    : فارس يقوُل قيس بن مسعود وهو في سجن. أعجميٌّ محدق 

ُلِئـــاْبقَ وةٌمـــ جدْونُـــ جْمهتْزغَـــ
 

ــِإفَ  ــْيو ثَاْنَّ ــاْنَ ــْي ف ــنَِّإ وبٍْوع شُ ْمه 
  

ـ  ْيجِلَ فَ اْيفَ ـ  اْ ي ـ  ْن إِ مْو قَ ـ تُ ْم لَ )1( اْولُتاْقَ

 

 ِإونْونُــ جالْد مِْجــعــْي بْينو ْمكُنَْيــب 
  

 أما الشق الثاني من الخـواتيم       . ويحثُّهم على القتال     جنود فارس           فقيس يحذّر قومه من     

خر أو ما شابه ذلك ، وهذا الجانب ظاهر عند امرئ           فة أو   مفقد ترك مفتوحاً دون أن يرتبط بحك      

 هالطويل    [ :القيس بجالء ، ومن ذلك قوله في ختام قصيدة  يرثي فيها نفسه ، ويصفُ داء [  

ـ رٍ وعقْ ْو نُـس  ف مـنْ  اْه عو علَْي 2( نِاْب(

 

ـ  ْي الَّـذ  نجـوْ ى الْ  تَـر  ْىوحتَّ  ـ اْن ب اْ كَ  اًدنَ
  

ا كان قد شرع في الوصف ، وختم قصيدته بهذا البيت الوصفي تاركاً القصيدة                        وهو هن 

 كاملة ، فقد تكـون      ناأال تكون القصيدة قد وصلت إلي     : مفتوحة ، تقبل فيها عدة احتماالت أهمها        

  ] الطويل [             :تمها بقوله خصيدة الوصفية التي مبتورة الخاتمة ، وهذا ما يلمس في الق

ــ ــلَ نِإفَ اْهــْعب بِاً ش ــب ــْي زةلْطَ ماْر
 

ــتُوكُ  ــاْذَ ِإنْ اْ مــ خ ــْو يتُفْ اًمــالْ ظ ةًم 
  

                                                 
  ]البسيط      [      :وتقوُل ليلى أيضاً مفتخرةً بابن عمها البراق   .476 " الجمع والتوثيق "القسم الثاني  )1(

ــ ــْىسَأنْ ياْ حــالَْيت ــ ْ  بِ ــك وَأنْ ْيناْسشَ
 

ــذكْ  ــرفَ ب ــْواْر ــْنى الْلَقَ م م ــي حــد َأس  
                             

ــ ــرِس الْاْوفَ ــخَْي ْوْيِل فر ــعٍ و  نِاْدمْي
 

 اْكنَهـــاْفٌ َأماْعـــةَ طَـــو ْي ربِْىفَتَـــ 
  
  ]الرمل :    [  حالها أيضاً في تضمين خواتيمها طائفة من اإلرشادات والنَّصائح ، حيث تقوُل  وهذه .501 نفسه

ذَرـــنْ غَفْوا الْوالْكُْملَـــةَ عكَـــ وْىر
 

ـ  تَغْْي بنــاْيــ  ـ ْورْيلــب سـ  اْوصرا وانْـ
  

عــْيو ــ كُْملَ اْمــقَ ب ــتُْمْي ــ ف ْىوري الْ
 

ــ  ــوا الْذَرواْحـ ــاْعـ ــ َأْعْىر علَـ  بِكُْماْقَـ
  

 ، وهي تدرك أن قومها سيأتون لتحريرها لذلك تسرد لهـم فـي ختـام                فليلى تقبع في سجن فارس     . 499نفسه  

 .صائح قصيدتها جملةً من النّ

   .425نفسه  )2(
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ظَي  لُّ الـضاْبـ ْو فَ ب ـ  هقَ ـ  تَ ْد قَ عر1( اْص(

 

 نــاْي ــفَ ــلُّ الطَّزِاً تُ ــرْي ــاْفَذَ قَْن ع ته 
  

م براعة الـشاعر فـي    فرغ،وره يثير فيهما الشك    ، وهذا بد   فالقصيدتان ختمتا بالوصف          

، وجودة عرضهما ، إال أن الخاتمة لم تأت بالقوة نفسها ، وهذا يالحظ في شعر امرئ                 مطلعيهما  

وقد تكون  . )2( القيس في بالد العرب أيضاً ، ومثال ذلك خاتمة معلقته في وصف السيل والسباع             

وة قصيدته في المطلع    حتمال ، ألن ق    حال امرئ القيس في ختم قصائده رغم استبعاد هذا اال          هذه

  . عرف الفن واألدب  فيوالمضمون ، تجعل من خاتمته أمراً غير منطقيوالعرض 

عجم سـارت فـي     إن خاتمة القصيدة المنظومة في أرض ال      :           وفي الختام يمكن القول     

ة عـن تجـارب      المعبر ةمكَحم ال ةمكْلحي خواتيم ا   ف ه النقاد قديماً وحديثاً   معظمها وفق ما استجاد   

أصحابها ، وللتشابيه الجميلة المتقنة ، باإلضافة إلى التوصية والنصح واإلرشاد ، وهذا يـصب               

 جاء بعضها مفتوحاً دون أن يحمل وصفاً معيناً ، وهذا يعـود             ي حين في ميدان الحكمة أيضاً ، ف     

إنهـاء  ا حال طـارئ دون      م إلى عدم وصول تلك القصائد كاملة ، أو رب         - كما أسلف القول     -

الشاعر لقصيدته على الصورة المعهودة ، وفي الوقت ذاته يمكن الظن بأن الشاعر قد تعمد ترك                

  .  مفتوحة تشبهاً بنهايته الغامضة ، ومستقبله المجهول في أرض العجم ةالنهاي

  

  

  

  

                                                 
   .389 - 388 "ثيق الجمع والتو" القسم الثاني ) 1(

 ،  66 شرح المعلقات العـشر المـذهبات      ، التبريزي ،     65 - 64 شرح المعلقات السبع  الزوزني ،   : ينظر  )2(

   . 36 شرح المعلقات العشرالشنقيطي ، 



 267

א א−א :א

 في أساليب    فالنٌ ذَخََأ:  اُلقَ، ي   الفن ، وهو أيضاً   ، والمذهب  الطريقة:  األسلوب في اللغة          

،  االصـطالح  واألسلوب في معناه اللغوي ال يختلف عنه فـي          .  )1( ؛ أي أفانين منه    من القول 

، وهذه الطريقة هي التـي نطلـق         رهد ص ت، يعبر بها عن خلجا     فلكل شاعر طريقة خاصة به    

، واألسلوب   إن اللغة هي مادة األدب    ، ف  أما عالقة اللغة باألسلوب    . )2(عليها مصطلح األسلوب  

ـ  رِ نهاماللغة هي مادة األسلوب التي تتشكل       و.  )3(في األدب هو كيفية استخدام اللغة       ألفـاظ   ةُقَّ

 طريقة عرض اللغة في تراكيب وأبنيـة        ، واألسلوب   ألفاظ الوصف وغيرها   ، أو وعورة   الغزل

؟ وما هـي     لجاهلية في أرض العجم   أساليب شعراء ا   ، ولكن ما   متنوعة على شكل أبيات شعرية    

 تتضح اإلجابة عن هذه األسئلة مـن         ؟ ؟ وكيف كانت طرق صياغتها    م الشعرية التي تبنوها   لغته

  :  خالل المحاور اآلتية

                                                 
 ) .  سلَب (  ، مادة لسان العربابن منظور ، :  ينظر )1(

ويقصد   .59 فن البالغة حسين ، عبد القادر ،       :ضاً  ، ينظر أي   287 البيان العربي طبانة ، بدوي ،     :  ينظر   )2(

شكل القصيدة العربيـة فـي      فخر الدين ، جودت ،      " . الطريقة في إظهار العمل الفني إلى الوجود        " به في الفن    

وبناء على ذلك فإن لكل شاعر أسلوبه الخاص الذي يميزه عـن   . 251 النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري    

 عنـد   -عراء ، ورغم اختالف األسلوب من شاعر آلخر إال أنه يختلف أيضاً من قصيدة ألخـرى                 غيره من الش  

بناء القـصيدة   بكّار ، يوسف حسين ،      : ينظر  .  فقصيدة الغزل مثالً تختلف عن قصيدة الهجاء         -الشاعر الواحد   

ساليب األغـراض الـشعرية     وبه يعرف الشاعر ويتميز ، ولعل االختالف بين أ         . 148 في النقد العربي القديم   

يكمن في تركيب األلفاظ ، وطريقة ربطها وصياغتها ، إضافة إلى مدى وعورتها أو سهولتها تبعـاً لمقتـضيات                   

 .الغرض الشعري المنشود 

 . 251 شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثـامن الهجـري           فخر الدين ، جودت ،      :  ينظر   )3(

فرغم أهمية اللغة كونها عنصراً مـن   . 17 " دراسة لغوية نقدية " ، الضرورة الشعرية    وهاب  العدواني ، عبد ال   

عناصر الشِّعر ، إال أن الشاعر ال بد لَه أن يسلك فيها مسلكاً خاصاً ، متخيراً الجميل المناسب والحسن األنيـق                     

  اعر أو األديب يعمد عـادة إلـى تَخَيـر         فالش . 10 لغة الشعر بين جيلين   السامرائي ، إبراهيم ،     : ينظر  . فيها  

  منـدور ،   : ينظـر   . ألفاظه ، وتجويد صياغتها ، وذلك ألن للتشكيل اللغوي أهمية في بناء األسـلوب األدبـي                 

  .106 لغة الشعرداود ، أحمد يوسف ،  ، 37 األدب وفنونهمحمد ، 
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حاكى الشعر الجاهلي في أرض العجم نظيره في أرض العـرب مـن حيـث صـياغة                         

ت اللغـة واألسـلوب مـن       ف، وقد اختل    متشابهة في أساليب متنوعة    القصائد ضمن قوالب لغوية   

، أما اختالف األسلوب مـن قـصيدة         ، بل من غرض آلخر في القصيدة نفسها        قصيدة ألخرى 

   ]منهوك الرجز [          : يس امرئ القفي قول ظاهٌر فهذا - أو مقطوعة ألخرى - ألخرى

ــرْه ــة مثْعنْجِــــــــــــــ رْب طَْعنَــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــةخُطْبْهورنْفــــــــــــــــْسحم 
 

ــرْه ــصْيدة محبـــــــــــــــ وقَـــــــــــــــ
 

ــَأنْقَرْه ــداً بِـــــــــ ــْى غَـــــــــ )1(تَْبقَـــــــــ

 

، كما أن هذه     " رب "المالحظ اعتماد الشاعر في أسلوبه على حرف الجر الشبيه بالزائد                   

ـ مثْعنْ"  : ، وخصوصاً في قول الشاعر     األشطر قد بلغت غاية كبيرة في الوعورة اللفظية        ،  رهجِ

سمنْحفربين معناهـا ومـدلولها إال إذا اسـتعان بـالمعجم          ت والقارئ لهذه األشطر يكاد ال ي       ." ه   

 أن هـذه    ، وقد يظَن    القارئ صعوبة في نطق عدد من المفردات السابقة         هذا ، بل سيجد   اللغوي

 يكون هذا   ، فكيف  الوعورة اللغوية تعود لشاعر من شعراء الوصف ال يمس المرئ القيس بصلة           

  ]         الطويل         [                : ، وهو نفسه يقول في مقطوعة أخرى أسلوب امرئ القيس

ــِإو ــ مْينِّ ْيقــم ــ َأاْ م ــماْقَ ع ْيسب
 

ــتَراْجَأ  ــ الْن ِإاْنَــ ــزاْر قَرِْيــ  بمــ
  

ــو ــرِ غَلُّكُ ــرِغَلْ ِلبٍْي ــبِْي )2( بْيس نَ

 

ــتَراْجَأ  ــ ِإاْنَـ ــْيرِ غَاْنَّـ ــهاْ هنِاْبـ  اْنَـ
  

                                                 
   .427 – 426 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

   .360نفسه ) 2(



 269

ن تكونان  ا، وتكاد االثنت    تختلف لفظاً وأسلوباً عن األولى     - إلى نهايتها  -فالمقطوعة الثانية         

غير أن هذا االختالف يعود إلى الجو العام لهذه         .   بينهما  اللفظية لشاعرين مختلفين لتباين الفجوة   

  تباين قد ارتبط بموقف معين عاشه الشاعر بكـل مـا          الن  إ إذ   - أو المقطوعة  -القصيدة أو تلك    

ة أسـلوبية    بل هي سـم     ، ، فالمقطوعة األولى ال تمثل أسلوب امرئ القيس في أرض العجم           فيه

  .  آخر عهده في النَّظم فكانت تلك المقطوعة  ، يهذي في أنقرةوهوطارئة عمد إليها 

، فهذا باد في تنقل الشاعر من غـرض          دةأما اختالف األسلوب واللغة في القصيدة الواح             

  ]   الطويل [    :، ومن ذلك قول عمرو بن قميئة ، فلكل غرض أسلوبه ولغته الخاصة به آلخر

مِاْ بِخَــــداْغُهاْســــموقَّفَــــة َأْر
 

 اْمهــضم لَْحنْــسٍ قَــد اْي عــْىا ِإلَــْوماْفَقَــ 
  

مِاْ بِبغَــاْعه نــْسوِب شَــدْياْتُجــ
 

ــ  ــوقُْم ــ وْجْىتُ ِإلَ ــء كَالْاْنَ ــة ِل جْبفَْح لَ
  

ــْو ــتْولَ ــاْم ظَلْ خُلطَ ــاُْؤه )1( مِاْ بِقَتَ

 

ــُأْد  ــفَ ــشَّ تَطْْىِلج حتَّ ــع ال ــداْس قَْملُ اً ص
  

 ، وخصوصاً األلفـاظ المتعلقـة      ، وتبدو ألفاظه غريبة شيئاً ما      فعمرو هنا يصف ناقته             

، وجاءت األبيات على شكل حوار قصصي فـي          ما شاكل ذلك  و بحجم الناقة وهيئتها وسرعتها   

ـ  نفي حي .  ، ثم مسيرهم إلى طلوع الشمس      سرد األحداث ما بين قيامهم ثم قيامه       أسـلوب   قُّرِ ي 

  ]  الطويل    [     : نتقل إلى غرض بكاء الشباب حيث يقولي عندما  ،عمرو في القصيدة نفسها

ْيماْدهن قيـــاً بْعـــثَـــء ثَالْْوَأنُـــ
 

ــ  ــرعلَ ــحتَْياْى ال ــرةً وعلَ ى الْنِ مــص اْع 
  

ــ ــْنفَكَْي ْرفَ بِمــ ي ــْيْىم ــر ولَ مِاْس بِ
 

ـ  ْينرمتْ  ـ  رِ مـنْ  ْهتُ الـد  اْ بنَ  ْىرَأ  ْ ثُ الَ  حْي
  

ــ نَّنلَكــ ُأْرْيو ــْىم ــه بِغَْي 2( مِاْرِ س(

 

ــْو  ــفَلَـ ــاْ َأنَّهـ ــتَّقَْياً الٌل ِإذَ نَْبـ  اْتُهـ
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،  وارتباط األلفاظ بالغرض الشعري ظاهرة ملموسة في الشعر المنظوم في أرض العجم                    

 ن الوصف لمظـاهر الطبيعـة أم      ويتبدى التباين جلياً بين الوصف واألغراض األخرى سواء أكا        

رئ القيس يظهر فيها اختالف األلفاظ واألساليب في        ، وهذه نماذج عند ام     الخيل وغيرها للنوق و 

  ]  الوافر   [      : قائالً  في أرض الرومهف حالص، فنراه ي القصيدة الواحدة من غرض آلخر

اْدْولُــخُ ْ قٌّ الَ حــتُْومــ الْتُلْــقُلَ
 

 ْيمْو قَــ بِــداْرِتُكْــلَ هْينِّــ َأْولَــفَ 
  

ْجــــَأوالْبِ ْردمنــــةــــ تَْن َأيْوعاْد
 

 مٍْو يــلَّ كُــرصْيــ قَكلْــ مجِلاْعــُأ 
  

فَاْشَـــ ْ الَو فدـــْسنْو َأيـــ يْوع1( اْد(

 

 بْيــرِ قَبسنَــ ْ  الَمِْو الــرضِْرَأبِــ 
  

 األسـلوبي    :يها مـسار   أن ، إال  ورغم رقة األبيات وسهولة ألفاظها في هذه األغراض               

  ]  الوافر     [                    :       وصف الناقة في قوله إلى عندما يصلانواللغوي يختلف

اْدْور ز ورْدن بِنَـــــاْضـــــحياً َأْو
 

 ــو ــْولَـ ــ عنهتُ واْفَقْـ ــْيسٍْىلَـ   ُأسـ
  

ـ    )2( اْدْوَأزِمــتُهن مــاْ يْعــدفْن عـ

 

ــ  ــصٍْىعلَـ ــ قُلُـ ــدلُّ تَظَـ  اْت مقَلَّـ
  

، إال أن الوعورة والغريب يـشتد        يلفاظ هذا الغرض الوصف   أل نِّسبيةالسهولة ال فرغم            

  ]  الطويل [      :، ومن ذلك قوله اًضا عندما يتخلّص الشاعر إلى وصف الناقة وصفاً محموقعه

ــرتْ َأظْاِْإذَ ــه ــالْْيس تُكْ م ــشَّر اًْء منَ
 

 غ ــع ــاْطَْيتُقَطِّـ ــَأن متُنَـ ــْواً كَـ  اْنَهـ
  

نْ ْىتَرجْ عم در فْى الض  ـررِ ه  رـشَجاْاً م
 

 عــب ــْيْيـ ــْيمنْن الْدةُ بـ ــنِ كََأنَّكبـ  اْهـ
  

ـ بِ الْ صالْ جلْ ْىعـ ْوثُ م هـ  اْم اْعـر ر َأمْ  غَْي
 

ـ   ـ اْتُطَـ  ســـمٍاْ بِمنَْىحــص ن الْاْرير ظُـ
  

ــاِْإذَ ــه رِْج نَجلَتْ ــذْاْلُه ــ خَ اْسرفُ َأْع
 

ــَأن الْ  ــكَ حــْنْىص ــ خَلْ م هاْفَأمــاْ و هاْم 
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ــل ــُلْيص ينْْو زي ــْدف ــرن بِعْبتَقَ )1( اْقَ

 

  ــل ص ــَأن ــْرَل الْْيكَ ــم تُُْيوِ ح نهــر  طْي
  

، أما سبب وعورة ألفاظ      والنماذج على اختالف اللغة واألسلوب من غرض آلخر كثيرة جداً             

لعـل   " :  فيعلل محمد محمد حسين ذلك قائالً       ، خرىالوصف عامة مقارنة بألفاظ األغراض األ     

، ولعل هـذه     أغرب فنون الشعر العربي علينا اليوم ما ُأثر من شعر في وصف النوق واألسفار             

األمر األول أن هذا الشعر قد ضعف تأثيره فينا بعد أن ضاعت قيمـة              :  بة تأتي من أمرين   االغر

 أن ضياع قيمـة     " - وهو نتيجة لألول   -ألمر الثاني   وا.   أو كادت بتقدم وسائل النقل      ، الحيوان

، قد أدى إلى إهمال األلفاظ المتعلقة بها مـن أسـماء أعـضائها               ، والناقة بنوع خاص    الحيوان

فأصبحت األلفاظ والصور الدالة على ذلك كله وما شاكله غريبة علينـا نجـد فـي                ... وأدواتها  

الل هذا الرأي أن شعر الوصف يتمتـع بـسهولة           ويبدو من خ   . )2(" فهمها وتذوقها مشقة كبيرة   

 أما الصعوبة فتكمن في ثقافتنا الحالية لعـدم اإللمـام بألفـاظ              ، لفظية في نظر الجاهليين أنفسهم    

ـ             العربية ومدلوالتها  اليبه لـم   ، ولعل الحيز الكبير الذي شَغَلَه شعر الوصف يثبت أن ألفاظه وأس

  . ظهر عليها اآلنتكن بالصورة التي ت

، ورقة    وحنين وغزل وغيرها فقد اتسمت بسهولة لفظية       ىأما بقية األغراض من شكو              

وهذه الخصائص تعد سمة بارزة في الشعر الجـاهلي         .  رضغ، وتنوع في أساليب ال     في المعنى 

  ] الرمل  [   : أسرها ي قول ليلى العفيفة شاكية معاناة، وهذا يتلمس ف المنظوم في أرض العجم

ــْبكْـــبِ النُّاْذَبِعـــ اْاً ومـــسحرِ صـ
 

 لَكُـــْم وْياْتُكُم يـــ ُأخْـــعـــذِّبتْ 
  

ــ عمــْيو ــس ض بْع اْحالْاْس ــت ياْح
 

ــ  ــم مـــ ذب اَألْعيكْـ ــ يقْاْجـ  ْيربنـ
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ــلَّ  ــ كُ ــْئاْم تُْم شمــْي ج ــْنع ــالْاً م ب 
 

ــدقَ  ــ غَلِّْينْويــ ــفْ واْينْولُــ  اْوعلُــ
  

)1(  حــالْ قَــْدْيدت عنْــمــْوالْ رْيــومرِ

 

ــ  ــةٌ بغْاْ كَاْفََأنَـــ ــتَرِهـــ  كُْميـــ
  

  ] الطويل [                                              :       ويقول ربيعة بن أمية          

ـ  كْرتَبِ الْ صـ  ة ـ  ْن م اْشَعء ـ ظُ  ْ الَ و رِْه
 

ــحلَ  ــتُقْ ــرضِْرَأ بِ ــ غَمِْو ال ــفَ مرْي  رٍكِّ
  

رِْمــخَالْ ن مــفَالْ الــس اُهللامر حــاْمــفَ
 

ــ  ــرتْتَ ْ الَفَ ــْينْوكُ ــْن م ص حٍْوب مــاْد م ة
  

ـ ح الْ ضِْر أَ ْي ف رْيخَ  ْ الَفَ زِاْج ـ   ْ الَ و رِْصم
 

ــ ُأاْذَِإ  مــتْر ــمْي تَ ــن ْب م ــ ةَر كُْيفم 
  

ــ ــينِِّإفَ ــْيلَّ خَْد قَ ــ َألهتُ ــ بْيبِ )2( رِكْ

 

ـ  ْنِإفَ  ي ـ  إِ ك ـ  ْيمالْْس ه ـ  الْ و قُّح ـ الْ و هْىد 
  

، وتنـوع    نموذجين غلبة العذوبة اللفظية وسهولة المعنى ورقته      والمالحظ في هذين األ             

 والقارئ لمثل هـذه     ،كافة    ونفي وغيرها إضافةً إلى الخبر بأغراضه      هياألساليب ما بين أمر ون    

 ومـن    . االستعانة بمعجم أو شرح لفهمها رغم أنها أبيات جاهلية         األبيات ال تحوجه ألفاظها إلى    

الجدير ذكره هنا أن معظم ما نظم في الديار األعجمية قد غلبت عليه هذه السمات وظهر بصورة                 

، وقد يعود ذلك إلى ظروف صعبة عاشها الشاعر فنأت به عـن الـصنعة                جزلة متينة التركيب  

  . ه وحزنهالمراد منها وتخفف عن الشاعر هملتوصل هل س، فجاءت في سياق لفظي  والتكلف

א− :א

 قد أدركوا بون المسافة بين مقامهم       هشعراءي المهجري أن    شعر الجاهل الومما برز في             

، فالمسافة طويلة بين ديار العرب حيث قبائلهم وبين أرض العجم            الطارئ وبين ديارهم الحقيقية   

، لذلك عمدوا إلى أسلوب التبليغ والتخبير باستخدام ألفاظ تصلح في هـذا المجـال           موقعهمحيث  
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، آملين بذلك أن تصل أخبارهم إلى الجهات المعنيـة فـي            وغيرها   "،   ، خبر  ، مبلغ  أبلغ "منها  

  .  ، وقد انحصرت الجهات المعنية بالتخبير والتبليغ في قبائل الشعراء وأقوامهم أرض العرب

لك عمد إلى وسيلة لفظيـة تفـي        ، لذ   قومه  إلى  حالت المسافة دون أن يصل الشاعر      اًإذ        

  ] الطويل  [      : الفرس  وهو في سجنة قيس بن مسعود لقومه بكر، ومن ذلك وصا الغرضب

ـ نْ األَ ربِخْ ي ْنمِل اْبء ـ  ب ـ  ركْ ـ اْ و ن ْب )1( ُلِئ

 

ــتَْيلَ ْ الََأ  ــْر َأْين ــْوشُ الْ سْيح وــلَغْب ْيت 
  

فالسجن الواقع في أرض الفرس منع قيساً من بلوغ قومه بكر بن وائل المقيمـين فـي                 

، لذلك يعمد قيس إلى أسلوب التمني في حصوله على سالحه وبغلته ليدافع عن               الجزيرة الفراتية 

أما خويلد الهذلي     .، ووصل غاية تمنيه في تنبيه قومه من غزوة كسرى إبان يوم ذي قار              قبيلته

  ] المتقارب [            :  فقال فقد وجه عتابه وهو في أرض الحبشة إلى بعض أفراد العرب ،

ــْوالً ــِإنِّرسـ ــ فَـ ــباٌْؤ عري اْمـ تـ
 

 نَـــــهاْواً وِإخْبـــــ كُلَْيلغْفَـــــَأْب 
  

)2( جِــــباْ عجــــب عْيتُلَنــــِليقْ

 

 ــذ ــْيعـ ــةَ ِإذْنِر اْبـ ــاْء  حيـ  ْينجـ
  

 أما النصح   - كما مر سالفاً   -الوعيد  ونذار في النصح والوصية والتهديد      وقد تداخل اإل           

    واإلرشاد بهدف الوصية فالتشابه بوبين لقيط   ،  قيس بن مسعود المسجون في بالد فارس        بين ٌني 

ر إنذار   حال قيس مع حال لقيط عندما أراد األخي        ت، حيث تشابه   يعمر المسجون عند كسرى   بن  ا

  ]       البسيط              [                                  : قبيلته إياد من غزوة كسرى فقال لهم

)3( اْ نَصع ص قَدْ  ُأعْ  لَمْ ي ِإنْ ْأ الر ى َأر ْيَأنِّ

 

ــغَْأْب  ــل اْ ِإيــْلد ــاً وخَلِّ ْي فــر هِمِ اْ ست
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بقة مع حال امرئ القيس الذي أدركته الوفـاة فـي أرض            وتتشابه أحوال الشعراء السا             

  ] الوافر [     :، فقال ، فأراد أن يخبر قومه أنه هالك ال محالة في أرض بعيدة جداً عنهم الروم

ــْبَأو ــ ذَغْلـ ــ الْكِلـ ــحرِ الْيحـ اْدْيـ
 

ــْبَأ ْ الََأ  غْلــ ب ْينــ ح ــرِْج ــ عنِ ْب  ورٍْم
  

ــو ــالْماً أَ ْملَ ــقْ س ــ ُأخْلَ )1( اْدْو حدْي

 

  بقَـــاْء نَفْـــسٍتُ بقَْيـــْد قَـــْينَِّأبِـــ 
  

، ولم يستطع بلوغ أرض العرب       ن يخبر أمه بذلك   أحينها لم يتجرأ    و  أخوه َلت فقد قُ      أما البراق 

  ]     الطويل  [     :، ولكنّه عمد إلى أسلوب التبليغ وهو بجانب قبر أخيه قائالً لنقل خبر مقتل أخيه

ــِلتَ ــدب غَْرنْ نَاْســر بــاْقَ ثَاْاً و ي2( اْن(

 

ــْن  ْبفَمنِّــ  مــغٌ ع ْي كَرِْيل ــه ــةَ َأم م 
  

 في الشعر المنظـوم فـي       ا شائعين وهذه األمثلة نزٌر قليل تثبت أن التبليغ والتخبير كان                  

، إضافة إلى كونها     ارين، أما كثرة شيوعه فعلّها تعود إلى بون المسافة بين الدي           الديار األعجمية 

في األمثلة السابقة يدلل على خصوصية الـشعر        ظهر  ، غير أن شيوعها كما       أسلوباً فنياً متوارثاً  

  .  ، حتى بدا هذا األسلوب سمة بارزة تُميزه عن غيره الجاهلي المهجري

:א−

،  ، وكان من أبرزها الطّباق     عيةعمد شعراء المهجر الجاهلي إلى عدد من المحسنات البدي               

 كـانوا  إذ ، حالهم وهذا ، وقد يكون الطباق انبثاقاً من حياتهم المعاشة حيث يؤتى بالكلمة وضدها          

 هـم ئآرا بين المقارنة بهدف الطباق يكون وقد ، األعاجم ديار في أذالء وأصبحوا أرضهم في أعزاء

ـ  وفـي  . مهماقـو أ  من السفهاء آراء بينو رشادإلوا نُّصحال ميادين في ةدالمنشو ونصائحهم  اكلت

 مـا  رأوا قد فهم ، أقوامهم مع المضطربة ومواقفهم ةضالمتناق حياتهم من مستلهماً كان فإن الحالتين

   . غيرهم هيدركْ لم ما وأدركوا قبائلهم رهتَ لم
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 اإلسالم ترك حينما هماألي بن جبلة قول ، المعاش الحياة واقع من المنبثق الطباق أمثلة ومن          

الطويل [                                                : الروم ديار إلى ذاهباً النصرانية واعتنق ، وأهله [       

ـ  ةَحْيح الـص  نْيعا الْ ه بِ تُْعبِفَ )1( ْروعالْ بِ

 

ــفَنَّكَتَ  ــنْ مْينـ ــ لَاْهـ ــنَ وجاْجـ ةٌوخْـ
  

ة فكانت له في فترة     لصحيح، أما ا   بلة بين العين الصحيحة والعين العوراء     وهنا يطابق ج          

 حاول تصوير ندمه مسقطاً     فهو،    بالعور عندما اعتنق النصرانية    عينُه، في حين تبدلت      إسالمه

، وهذا نلمسه عند      على سبيل المجاز   ه على الطباق بين عينَي    - ، وما بعده   أثناء اإلسالم  -حالتيه  

 الذي غامر بذهابه إلى أرض الحبشة لفكاك أسرى العرب في حين تخلّف عدٌد من               يالهذلخويلد  

  ]      المتقارب  [            :  ، فقال ، ورغم ذلك تعرضوا له باللوم سادة العرب عن الذهاب معه

)2( ِئــباْغَى الْيــر ْ  الَاْرِ مــمــن اَألْمــ

 

 ــر ــشَّي ــر الْاْحهد الْاْى ال طْضمــِئن م 
  

فالشاهد الحاضر يدرك أحداث المغامرة في الذهاب إلى الحبشة ما ال يدركـه الغائـب                        

 بعد قيادته الفُرس    ، وهذا إياس بن قبيصة     ثة المعاشة د، فالطباق هنا كان من جنس الحا       المتخلف

  ]  الطويل  [          :فيحثُّ فرسه على اإلسراع قائالً كسرى بعد الهزيمة ، يفر منفي ذي قار 

ــردْد ــاْ بِطَْىتُ علَ ــْناِْئه م  ــر اْسهاْع
 

 بطرةْس مـــْىبثَـــة بـــثَّ الـــدْوثُومْب 
  

ـ اْ جب لَم مـنْ  َألْع ـنْ  اْنُهم   اْ شُـجه3( اْع(

 

 اْنَنَــطــر بْيخْخَطِّــي يتُ والْدْموَأقْــ 
  

،  ، ورغم سرعتها إال أنها بطيئة في نظره        اعوالطباق ظاهر في حث فرسه على اإلسر              

ثم يستعرض صفتي الجبن والشجاعة في مواجهة كـسرى         .   حال الفار من الموت المحتم     وهذه

 وفـي الوقـت      ،، فهو استطاع أن يدخل قصر كسرى حامالً الهزيمة         وتحديه على سبيل الطباق   

                                                 
   .436 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

   .448  نفسه)2(

   .358نفسه  )3(



 276

           بـأذى   ذاته اسـتطاع الخـروج مـن المـدائن دون أن ي ـسل لقـيط بـن يعمـر       ويقـو   .م              

  ] البسيط   [                                                                          : اإليادي

ثْم َل السـ  ْيف ـ ى الْ شَنَة تَغْ ـ ثَ والطَّ وْع عاْب
 

ــ  ــْماْ َأرْيِإنِّ ــ وَأْركُ ــاً تُْعض بــْوج بِه اْن 
  

ــشْ ْ الَ يرْوعــر َأض ــ َأْم اُهللان 1( اْ نَفَع(

 

ــَأْب  ــْواْنَ ــَأوْوء قَ ــكُْممٍ تَ ــقْى علَ   حنَ
  

، وفي الوقت    وهنا يقف لقيط من الحقد الذي يكمنه الفرس للعرب عامة ولقبيلته إياد خاصة                  

، فالفرس ال يهتمون بالضرر أو النفع        ذاته يتعرض للعقيدة الفارسية التي ال تعبأ لحكم اهللا وقدره         

، كما أن الطباق ظاهر بجالء إذا ما أسـقطَ           وا بالعرب كُتفْ، وجل همهم أن ي     في عقيدتهم الدينية  

، تلك العالقة التي سادها التوتر وقامت على مبدأ النفع الذاتي لكـل              على عالقة العرب بالفرس   

 ولم يقف الطباق عند تصوير حياة الشاعر على وجـه           . طرف مقابل اإلضرار بالطرف اآلخر    

، بل جاء فـي       فحسب ار األعاجم ي في د  ِله اآلني اوح المقارنة بين ما كان عليه في أرض العرب       

، ولغيره من األسباب اللغوية والموسـيقية   عشرات األبيات خدمة للهدف السابق من جهة المعنى     

  :                                              ومن تلك النماذج .وما شاكلها

  ]       الكامل        [    :   - حسب تعبيره -قول عنترة مطابقا بين بخل الدهر وكرمه ي          

ــد ــُل تَــ ر يْبْهوال ــاْخُ جيةً وْور2( د(

 

ــسطَ  ــد اْفَ ــي ال ــطْْه علَ س ــر درٍ اْوةَ غَ
  

  ] الوافر [ : الحبويقول أيضاً مطابقاً بين اإلباحة والتحريم في عرف عرب الجاهلية تجاه      

ــالْ ــُل الْح ــوْص ــرِل عنْ ح مهاْد3( م(

 

مٍ م قَـــْواْزِ خيـــاْحجـــضِ الْ َأْرْيوفـــ 
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]                  الوافر  [                               :         وطابق بين العسر واليسر في قوله          

ــوملْ ــ ْ اً الَكَ حالْْيي ــه ــالْطُ بِ )1( مكَ

 

ــ  ــْسد الْوبْع ــْدع ــ الْرِ قَ ــْسقَْي تُ ياً ر
  

  ]   الطويل    [           :       في منصفته التي وجهها لقريشيويقول خداش العامر          

ــنْ ويلْ ــقُ م ْمحــ أََه ــرْوولُ آخو 2(ن(

 

ــ  مــتْاْو رِحب  بــر ــكْ ــدعبْو تَثُ  ْي وتَ
  

  ]  الطويل     [                       : يئةمومن أمثلة الطباق أيضاً قول عمرو بن ق          

ــ ــآميةٌ غَْبـ ــاْء ذَاْرشَـ )3( مِاْتُ قَتَـ

 

ــْن  م ــد ْعيــ ب َأْوي ــ قَرِد ــتْْي ــهبٍ َأتَ   بِ
  

 بمفرداتـه المتـضادة يعكـس       ، وهو الجاهلي المهجري   الطباق بقوة في الشعر     وجِد   إذاً       

د إلى الطباق ووظفه في أبياته ليتـسنى لـه          م، فع  حياتين أو حالتين متناقضتين عاشهما الشاعر     

 راسـخاً   الطباق يعد أسلوباً  و.   معينة لةاوعدم استقرارها على ح    ، الجمع بين اضطرابات حياته   

، إضافةً لما في الطباق من وقـعٍ         ، والتقليد الفني   الحياة المعاشة :  في عرف الجاهليين من حيث    

  .  في أذن المتلقي يدفعه من حالة نفسية إلى أخرى على سبيل المقارنة

:א−א

مقابلة أشد وقعـاً فـي                ما يقع على الطّباق يقع على المقابلة أيضاً ، غير أن أسلوب ال            

 مفردتين فأكثر ، وهذا من      ضاألذن ، وأكثر إلحاحاً في تنبيه السامع ، ألن المقابلة تقوم على تناق            

وقد ارتـبط جانـٌب     . شأنه أن يطرح فكرةَ الشّاعرِ بصورة قوية سرعان ما يتنبه إليها المستمع             

      : ند شعراء هذه النّماذج كبيٌر من المقابالت بشعر الحكمة على ما يبدو ع

  ]البسيط [   : في تحذيره يقوُل لقيط بن يعمر اإليادي مقابالً بين عز األوائل وذّل األواخر       
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ــِإْن َأْواْ ض هــر آخ اعذَلَّ و عــض )1( اْتَّ

 

 ــولَــيْ اْمع دــرِلكُــمْ كُْم يَأو ــزع  
  

لى المقابلة ِليستَثير قومه في تحريضه على قتال الفُرس ، فَعز                     ويبدو أن لقيطاً قد عمد إ     

أما عمرو بـن العـاص      . أجدادهم األوائل سيضيع إن هزِموا ، وسيبدُل عزهم بالذُّلِّ والخضوعِ           

  ]الطويل    [                 :  فيقول في قصيدته الحكَمية ، معاتبا عمارة بن الوليد المخزومي 

وغَ تَْيلِّو ـ  األَ ي ـ  رِْم ـ  ْن م ـ ولَ تَ ْد قَ 2( اْم(

 

ــ  صــتُْبح م ــ اَألن ــف الررِْم ــْيرِطَ قْي  هقَ
  

 عن طريق المقابلة بين صحبة األمـر الرفيـق وتـرك             إياه  زاجراً يعاتب عمارة عمرو         ف

 الغواية .حالمتقارب [             :حيثُ يقول،  من غيره يس أكثرعند امرئ الققابلةُ  الموتَتَّض[  

ـــَأْزواْمـــ لَتَنْـــ كُناْهـــْستَقْي ماْد
 

 اْبهــــاْتْرَأاً ودنْــــ هتَكَّْرذَتَــــ 
  

ــتُط ــعُ الْْي ــصيوتَي وِغَ ــْع شْي الر3(اْد(

 

 ـــاْوكَُأي ـــ بِتَنْـــمـــاْهبْعجاً م 
  

يضاً بالتجارب المعاشة شأنها في ذلك شأن الطباق ، أما          والمالحظ أن المقابلة قد ارتبطت أ           

 الطباق في االنتشار ، وقد يعود ذلك إلى أن بعض الشعراء قد اكتفى بالطبـاق                ارِالمقابلة فلم تج  

وفي الوقت ذاته يمكن القول إن شعر       . ليعبر عما عاناه في أرض العجم واصفاً متناقضات حياته          

لطباق والمقابلة دون غيرهما من المحسنات البديعية ، فالجناس         المهجر الجاهلي قد اقتصر على ا     

 .جري عن التكلف والتصنع    بالشعر المه  الشى من هذا الشعر مما ينأى     والتورية وغيرها كادت تت   

فلوال أهمية الطباق والمقابلة في عكس صورة حية لتجربة الشاعر لما كان لهما هذا االنتـشار ،                 

ءا بهدف الترصيع والتنسيق ؛ إللباس الشعر المهجري حلى البديع          كما أن هذين األسلوبين ما جا     

  . وغيرها من األساليب ، بل كانا مادة لغوية تعين الشاعر على وصف حاله المضطربة القلقة 
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א− :א

، إال أن األلفاظ المتجانسة       على سبيل الطباق والمقابلة    اظ المتناقضة المعنى  رغم شيوع األلف       

، حيث عمد    وى كمه مع ما سبق من طباق ومقابلة       معنى كان لها حضوٌر بارٌز أيضاً يكاد يتسا       ال

 وهذا الكم مـن المتـرادف     .   من أبياتهم الشعرية   فاظ ومترادفاتها في عدد كبير     إلى األل  الشعراء

 ضرورة  أرى، من هنا     كفيل أن يجعل الترادف سمة بارزةً من سمات الشعر الجاهلي المهجري          

  .  ف عند هذه السمة ليتسنى كشف المزيد من معالم األساليب المستخدمة في ديار العجمالوقو

،  ي في عدد كبير من أبياتهم     نزع كثير من الشعراء في ديار العجم إلى الترادف اللفظ                   

شعر يمـازج بـين     لحتى بدا الترادف بجالء في القصائد والمقطوعات وهذا ما استدعى االنتباه            

وقد عمد الشعراء إلى أحرف العطف في ربطهم بـين          .  ر اللفظي والتوافق المعنوي أيضاً    التناف

  ]    الوافر [       : يقول بهرام جور فاخراً:  ، وهذه نماذج توضح ذلك عموم الكلمات المترادفة

ـــعلَـــ تُْأبِئـــاْتَكَالْ هبالْ وْونُـــجاْد
 

 ــكُو ــاْذَ إِِتُنْـ ــم سواْشَ تَـ  ضٍْر َأكلْـ
  

ــ ــ هبِ و كُشْيــس ــقُالْ وَلسالْال ْوي1( اْد(

 

 ْيفــــاْو ُأْو َأةَداْقَــــمي الْنــــْيطْعيفَ 
  

  ] الوافر                   [                                  :           ويقول عنترة         

)2( ماْغَمــ  َأْمربْحــ َأْيرِ نَــْداْفَمــ

 

ه حتَْيـــاْ ر مـــْنُؤهاْض عطَـــْييفـــ 
  

  ] الكامل                     [                             :          ويقول أيضاً          

ــ ــاْم ــبَأطْتُ  كُنْ ــلُ ــُأرِ واَْل ذَ قَْب )3( دْي

 

ــ  ــاْي ــ ْ ر الَ دْه ــْدقتُْب ــي فَقَ ــ علَ  اْ دنَ
  

                                                 
   .434 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

   .469نفسه  )2(

  ]الرمل         [ :             ك أيضاً قول ليلى العفيفة ومن ذل . 466 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )3(
ــ ــاُْأقَ اْمـ ــْنْيسـ ــالْ  مـ ــ وءبـ  اْعنَـ

 
ــ  ــرلْتَ ِللَْيــ ــق عْياْبــ ــرنَــ  ْىاً فَتَــ
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 يدرك حقّاً مدى شيوع هذا األسـلوب فـي الـشِّعر            تترادفاالن  من يتمعن هذا النّزر م             

، وقد اتّسمت في     أما المفردات المترادفة فقد جاءت كلُّها ممثِّلةً لحالة الشّاعرِ المعاشة         .  المهجري

وهذه األلفاظ مجتمعـةً تُـشَكُِّل      .   والصراع وما شاكلها   فاظ الفقد والحزن واأللم   طابعها العام بأل  

، ورغم اختالف موضوعات األبيات السابقة إالّ أن األلفـاظ           لغوياً أللفاظ متشابهة الداللة   قاموساً  

  . راع وما ينطوي تحتهما من معانٍ جزئيةص خضعت تحت سلطان الفقد والاملةالمترادفة ك

، بـل    لهممحاولة الشّعراء التّأكيد على صدق مقا     إلى   وع التّرادف يعود كما يبدو    ولعلَّ شي       

 لـم   الًفبهرام مث .   توطيد أفكارهم وتأكيدها    بواسطة اللفظ المترادف على     اإلصرار  إلى همنزوع

ـ الجو حالُه في ذكر الكتائب      ، وهذه  يكتف بذكر السالسل في تهديده وإنّما عمد إلى القيود         ،  ودن

  ، إن[ كـ   لمؤكّدات التّقليدية الستعانة با م فكرة تهديده ووعيده بواسطة التّرادف دون ا       دعيوهكذا  

  . الجمل ناغمٍ موسيقي وانسجامٍ في تراكيب عالوةً على ما تضيفه هذه األلفاظُ من ت]القسم و

، وبين ألفاظ التّـرادف      أما جمع الشُّعراء وممازجتهم بين ألفاظ الطّباق والمقابلة تارةً                  

 كان انعكاساً لمتناقضات    – كما ُأسلف الذّكر     – ألفاظ الطّباق     بين يقود إلى أن التَّنافر   تارةً أخرى ف  

في حين جاء التّرادف وما يحملُه في طياته من تأكيدات مجسداً واقعهم اآلنـي              .  حياتهم المعاشة 

                                                                                                                                               
  ]البسيط         [                                  :     وكذلك قولها  . 496 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

ــْد ــاْ زواآلن قَـ ــ ْيد فـ ــاْزَأْح وْيهمـ  ْينـ
 

ـ  قَْد  ـ  اْ كَ ـ  ْين بِ ـ  اْ م ـ نِ غَرْ  حـزْ   مـنْ  ْى كَفَ نِاْس 
  

  ] البسيط                    [       : ويقوُل أحد شعراء الفرس مفتخراً . 489 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
 رِاْطَـــخَْأ وٍلْوهـــ ْىلَـــ عقاْرعـــ الْضْرَأ

 
 ــَأو ــم الْحبْصـ ــْو الركلـ ــ ميمـ  اًْعتَرِضـ

  
  ]الطويل  [  :  ومن التّرادف أيضاً قول النعمان بن المنذر زاجراً نفسه . 514 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

ــ ــ وتُْرسفَ ــاْ جْدقَ ــ عتْشَ ــاْرم الْيلَ  ُلجِ
 

 ــو ــناْكَـ ــ مْيرِاْر فَـ ــ هنْـ ــ واًراْعـ  ةًبسـ
  

  ]البسيط                          [ :      ول لقيط بن يعمر اإليادي وق . 503 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
ــتْاْه ج ــي ــمالْ ِل هــ و ــالْ وناْزاَألْح عجاْو 
 

 اْجرعــ الْاتَلِّهــ مْحرةَ مــْنر عْمــاْ داْيــ 
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، أما التّرادف فقد انتصر على الحياة        ، أي أن الطّباقَ جمع بين حياتين مختلفتين        في أرض العجم  

آنذاك في ديار العجم-ة الحالي  -هوضعف الشّاعرِ وعوزِه ليصفَ مدى حاجة  .  

:א−

، حيثُ وظّف الشّعراء     المهجرِ الجاهلي أسلوب   أساسياً من مرتكزات     يعد الشّرطُ مرتكزاً          

شغلت فكر الـشّاعر     أسلوب الشّرط للتّعبير عن تجاربهم الشِّعرية وما صاحبها من أحواٍل حياتية          

 وما فيها مـن فعـٍل        ،من هنا عمد الشّعراء إلى الصيغة الشّرطية      .  وهيجت شعوره وأحاسيسه  

  . ة في الذّهنمنمع سهولة في إيصاِل الفكرة الكا  آفاق واسعة من التّعبيرتح فموجواب ليتسنّى له

ة علـى   ، فإنّه أيضاً السمة الغالب     هجريوما دام الحزن هو السمةُ البارزة في الشِّعر الم                  

  والقلـقُ بحيـاة الـشّاعر         ر، فقد اقت    بأسلوب الشّرط  األحاسيس والعواطف المصاغة ن الحـزن

، وهذا ما يلمس في شعر الحنين        المهجري فخرج في أبياته الشِّعرية على شكِل توظيف شرطي        

  ] الكامل [    : كلبية  متشوقاً إلى امرأةحجر بن خالديقول .  وما صاحبه من إرشادات ونصائح

ــ ــْرب ْ الَاً وسغَـ ــم ْ الَاً ومـ الْاْزْعـ
 

 اْذَِإوــلَ ه ــتُكْ ــرِتُ ْ الَ فَ ــ ْيدْي جِاْعاًز 
  

ــْعي ي الْطــزِج ــقْي وَلْي ــْب اَألُلتُ )1( الْاْطَ

 

 ــو ــتْ خَْيِلدْبتَاْسـ ــْهاً َألنَـ ــثْ مكلـ  ْهلَـ
  

 الشّرط، أما النُّصح فقد جاء بأسلوب        حنينه وشوقه على شكِل حكمٍ ونصائح     فحجر يصوغُ          

أالّ طالباً من محبوبته    عندما وصل الشّاعر في عاطفته إلى ذروتها حيثُ استذكر الموت والهالك            

  ] الكامل  [ :يقول  مع حاِل البراء ، متشابهةٌوحاُل حجر.  رجل عاجزٍ ضعيفمن تتزوج بعده 

ِلو اَألمِاْ عـــدْعـــ بكقـــالْ يْم لَـــْنِإ
 

ــ  الَْلب  ْ كــر ــيغُ ْن مح ــل ــٍلْي حٍِلاْ ص 
  

الْ كَرِْهــتُ كَ اْذَِإوـ م ـ اْهـ ِل تُثْقَـــْم لَـ
 

 مــتْلَّظَ تَيلَــضبتْ ع غَــاْذَ ِإتْنَــاْكَ 
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وــم ــن بِْىتَ تَع ــع ــمِلْ ــءْي شَ )1( ِلَأْس تَ

 

 اْذَِإوجِنَّــْيتْ ِلــَأ ر ةً عــتْ لَلَــماْه 
  

،   أبياته كُلِّها مازجاً ذلك بعدة أساليب ُأخـرى        علىق الشّرط   د قد أغ  لبراءوالمالحظ أن ا          

، ووسـيلة ذكـر محاسـن المـرأة          أما الشّرط فكان وسيلةَ التّعبير عن الفراق في البيت األول         

.  عمد إلى الشّرط أربع مرات في بيتين فقط       وصفاتها الخُلُقية في البيتين األخيرين بل إن الشّاعر         

ارتباط الشّرط بالـضعف     و .معاني   من ال  العديد مكَّن الشّاعر من إيراد      هذا االزدحام في الشرط   و

  ] الخفيف [  :- في بيتين متباعدين -اً ياً أخاه عدمواسي أبي بن زيد في قوِلوالشّكوى أيضاً 

فُْيع ضـــفُّلَـــَأ ْ الَعٍ واْ بـــزجِـــ
 

ــ يْنِإ  ــاْ خَْنكُ ــ الزكنَ اْمــن ــ ْ الَ فَ اْع 
  

ــقِّعي ْ الَ ــكْب ــ اْ م يْوصــرِخَ الْب )2( فُْي

 

 اًعــــْوجفَ اًفَــــلْ ِإاِهللا وْينــــتْفُ تَْنِإ 
  

  ] الطويل [                              : يقول امرؤ القيس،      وارتبط الشّرطُ أيضاً بالحكمة

ـ  ْيناْكَفَ ـ  قَل لُـبْ  َأطْ ْم ولَ ـ ٌل مـن الْ   ْي ِلاْم
 

ــْو  ــفَلَ م ــاْ َأن ــْدَأل ْىع َأْس ــ معْىنَ  شَةْي
  

ـ رِك الْ  يدْ وقَْد ـ مَؤثَّـَل َأمْ  د الْ مْج )3( ْيِلاْثَ

 

ــ  ــاْولَكنَّمـ ــْىع َأْسـ ــٍل ِلمْجـ  د مَؤثَّـ
  

ومبتغاه في الحصول   حيثُ ربط سعيه بالمجد عن طريق الشّرط حاصراً منتهى غايته                     

 والشّرط عند امرئ القيس لم يقتصر على هذه األبيات بل جاء في عشرات              . على المجد المؤثّل  
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  ]الطويل [               :  قول عمرو بن العاصكانت انعكاساً لغضبِ الشّاعر ومن الحكم الّتي  .417 نفسه )3(

ــو ــ يْملَ ــلْ قَهنْ ــوِاْاً غَب يــاً ح ــم يثُْي اْم
 

 هبــحاً يمــاْع طَْكرتْــ يْم لَــءْرمــا الْذَِإ 
  

ــ ذُاْذَِإ ــلُاْثَْم َأتْركـ ــ تَاْهـ ــفَالُْ َألْمـ اْمـ
 

ــ  ــ وْىضقَ ــاً مرطَ ــهنْ ي ْيسرــَأاً و  تْحبْص
  

 عمرو صورةً للباحث عن شهواته ، فإذا لم يقم بجمحها قادتـه             في عرض الحكمة  وتتبدى   . 458 - 457نفسه  
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، كما أن الشّرطَ عند شعراء المهجر الجاهلي قـد تعـدى الحنـين والـشّكوى                 األبيات األخرى 

 الـشّرط باألبيـات     غير أن ارتباطَ  .  والحكمة إلى معانٍ ُأخرى كثيرة كالوصف والغزِل وغيرها       

أما .  الباكية الّتي تصور حزن الشّاعر وشوقه وحنينه قد فاق غيرها من أبيات الغزل وما شاكلها              

، استطاعوا من خالِله التّعبير      الشّرطُ بوصفه أسلوباً فنياً فقد برز عند أولئك الشّعراء بروزاً الفتاً          

رةميس عن تجاربهم وإيصاَل أفكارهم بطريقةسهلة  .  

מ− :א

، غيـر أن     هي وغيرهـا  نعمد الشّعراء إلى شتّى أساليب اإلنشاء من استفهامٍ وأمرٍ و                   

وفي الوقت ذاته نوع هؤالء الـشّعراء       .  التّوظيفن أبرز من غيره في االستخدام و      االستفهام كا 

 عمدوا إلى االستفهام التّقريري واإلنكاري      ، حيثُ  من أغراض االستفهام المستخدمة في أساليبهم     

  ] البسيط [         : شاكيةً مرارة األسر وألم الفراقتقوُل ليلى . والتّهكّمي وغيرها من المعاني 

ــن النَّ مــاْو ــبِ جْه ــْيِئ ــس بِالْد لَ ْيناْفَ
 

ــ  ــْدقَ اْ حــْوَل د نــي اْ يــر ْجقُاْ بم ــد  اًتَهِ
  

ـ  اْ هـذَ  تُ خلْ اْ م تَاْههْي ـ تَ ِإمْ  وقْ )1( نِاْكَ

 

ـ  ْوخُفَ الـد  كَْي  ـ فَ الْ ُل وكَْي  اَْأسـفَ اُْل و وْص
  

تواصلها معهـم أصـبح أمـراً        قومها و  والمالحظ أن استفهام ليلى عند دخولها أرض               

ُأ إلـى   ، وإنّما تلج   ، فهي ال تستفهم استفهاماً تقريرياً بقصد الحصول على إجابة بعينها           مستحيالً

    ، وقد دعمت هذه الفكرة بعدة ألفـاظ منهـا           استفهامٍ إنكاري تنفي من خالِله احتمالية فك أسرِها       

" فَاْ واَْأس ، يه تَاْه ،  لْ اْ مرت علـى حالهـا             .   "تُ خة أساليب حيـثُ تحـسوهنا تمازج بين عد   

، وموظّفةً االستفهام في     ةً عظَم مصابها   صعوبة حالها باسم الفعل والنّفي قاصد      تْكَشَ، و  باألسف

وقد مازج الشّعراء بين االستفهام اإلنكاري واالستفهام بقصد        .  صف حالها وبيان حجمِ مشكلتها    و

  ] الطويل       [             :    ، ومن ذلك قوُل إياس بن قبيصة لدى هربه من كسرى يهبالتّن
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ـ  تُعْ فَهْل ـ    بقْ ْيجِزنِّ ـةٌ مـ اْ بِقَ ْنع ه1( اْع(

 

ــْم  ــر َأن اَألْرَألَ ــ تَ ــسض رْح  حةٌْيب فَ
  

 لينبه نَفْسه إلى الهربِ فاألرض واسعةٌ فسيحة        – ألم   – متبعاً إياه بالنّفي     محيثُ ابتدأ باالستفها       

 وفي الوقت   . ضه على الهرب  ، واالستفهام هنا يزيد من حثّ الشّاعرِ وتحري        لن يدركَه فيها أحد   

، والـشّاعر هنـا      رض طريق هربِـه   تذاته ترك الهرب والتفت إلى اإلنكار نافياً وجود عقبة تع         

ثـة قـد    دا في المعنى إالّ أن الجو العـام للحا        م، ورغم اختالفه   استأنفَ استفهامه باستفهامٍ آخر   

التّهكّم والسخرية في ميدان    ومن معاني االستفهام أيضاً      . جمعهما في سياق واحد متناسق متكامل     

  ] الطويل [:      ، وهذا يلمس عند امرئ القيس في قوِله ساخراً من زوج امرأة عبثَ بها الفخر

ِلاْوبِ َأغْـــاْيـــقٌ كََأنْنَةٌ زْرْونُومـــْس
 

ــَأيقْ  ــشْ والْْيتُلُنـ ــضمـ  ْيجِعاْرفي مـ
  

ــْي ــذولَ ــْيْيس بِ ــْي س ــف ولَ بِنَب ِلاْس
 

ــْي  ــذولَ ــْيس بِ ــحٍ فَيطْ رْم نُنْيع ــه  بِ
  

ْه شَغَفَ الْ  اْكَمْونُم ةَ الرـ   ء )2( ْيِلاْجـُل الطَّ

 

ــتُلَُأيقْ  ــْدْينـ ــغَفْ وقَـ ــاْتُ فَُؤ شَـ  اْدهـ
  

، وقد   ، وفي الوقت ذاته افتخر بنفسه      مرأةفامرؤ القيس وظّفَ االستفهام ليسخر من زوج ال             

  . أكّد مقصده التّهكمي في البيت األخيرو د إلى النّفي في بيته الثّاني ليستعرض صورة فخرِهعم

 كونها وسيلةً للدخوِل فـي      )3( وجاءت صيغةُ االستفهامِ في عدد من ابتداءات الجاهليين                 

  ] المتقارب    [                           : القصيدة أو المقطوعة ومن ذلك قول امرئ القيس

ــتَ ــمداْقَ ــ ْي ف ِلاْســ اَألف )4( رسِْح

 

ــٌل  ــْن طَلَــ ــ دِلمــ ــراْثــ  ه آيــ
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           الهزج مشطور                                               [       :    أيضاًوقولُه [  

ــِل ــْولُْح زْنمــــــــــــ لُّ زةٌقَــــــــــــ
 

ــبِ ــْيعا الْهـــــــ ــنْ تَنِاْنَـــــــ )1( لُّهـــــــ

 

أسلوبية تمكِّنُـه   وهنا وظّفَ امرؤ القيس االستفهام ليكون وسيلةً ابتدائية بوصفه صيغةً                     

، واالستفهام عند امرئ القيس منتشٌر انتـشار         طته إلى مقدمة القصيدة وعرضها    اسمن العبور بو  

بتنـوع أغراضـه     عمد الجاهليون في مهجرهم إلى االستفهام        اًإذ.  –  كما مر  –أسلوب الشّرط   

 واستعراضها،  ِل توظيف أسلوبي في طرحِ الفكرة     ، وحملوه أفكارهم ومشاعرهم على شك      ومعانيه

، فالـشّعراء مـا أرادوا       وقد غلبتْ معرفةُ الشّاعرِ على اإلجابة المبتغاة من الشيء المستفهم عنه          

  . ن في عقولهممكيأمورٍ يجهلونها وإنّما اتّكؤوا عليه لبثِّ ما عن االستفهام حقّاً 

א− :א

 يخفّفـانِ   نيس وال مسامر  أال  في ظلِّ غربة موحشة عاشها الشّاعر في أرض العجم حيثُ                  

حينها عمد الشّعراء إلى مخاطبة ما دار       .  ، ويجمحان ألم الشّوق إلى األهل واألحبة        الفراق لوعةَ

 ، فبلغت عواطفُهم حداً     أمام أعينهم  لتْوجمادات أخرى مثُ   في أذهانهم من مسميات خطرت ببالهم     

  بأرض العرب  ة، فخاطبوا اإلنسان والقبر والديار وغيرها مما له صل         كبيراً من الشّوق والحنين   

  ] الكامل [     : فارس بالدديار زوجه حذفة وهو مسجوٌن فيمن ذلك خطاب البراء بن قيس ل. 

ــجفَ ــنُمبِْونُ ــ فَة ُأْس ــ الْفِّقُ صِلعنْ
 

 ِلمْجــد فالْوْىاللِّ بِــةَر حذْفَــاْ داْيــ 
  

ــْنِإ ــالْ يْم لَ قكــ ب ــدْع اَألمِاْ ع 2( ِلو(

 

ــ  الَْلب  ْ كــر ــيغُ ْن مح ــل ــٍلْي حٍِلاْ ص 
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ه ، ورغم هذه الفترة نراه يتذكَّر ديار زوجِ       فالبراء قد قضى عاماً كامالً في أرض فارس                

، فمثلـت    وبة وشوقَه الملتهب قد ألحا عليـه      ب، ويبدو أن عاطفته المش     بأدق التّفاصيل الجغرافية  

أما امـرؤ القـيس     .  ديار حذفة في مخيلته فخاطبها رغم أنَّها ال تعقل قاصداً أهلها القاطنين فيها            

كّن منه فـأدرك أنّـه      مد ت ق  ، وحينها كان السم    فكان قد شاهد قبراً إلحدى بنات الملوك في أنقرة        

  ] الطويل [                  : تة قائالًك أخذ يخاطب الفتاة المي، لذل  في تلك الديارة محالَهالك ال

ــِإو ــ مْينِّ ْيقــم ــ َأاْ م ــماْقَ ع ْيسب
 

ــتَراْجَأ  ــ الْن ِإاْنَــ ــزاْر قَرِْيــ  بمــ
  

نَـــبِْيـــرِغَلْ ِلبٍْيـــرِ غَلُّكُـــو ْيسب
 

ــتَراْجَأ  ــ ِإاْنَـ ــْيرِ غَاْنَّـ ــهاْ هنِاْبـ  اْنَـ
  

وـ  اْم ه و ـ   آت ف  ـ ي الز ـ رِ قَ نِاْم )1( بْي

 

ــتَراْجَأ  ــاْنَ ــاْ م ــتَاْ فَ ــُؤ سْي لَ ْويب 
  

، حينها   تلك النّهاية القريبة الّتي ال مفر منها      لفالقبر يمثُِّل المرئ القيس المصير المحتَّم                 

 نفس تهيجر مستمر قائالً          همخاطباً تلك الفتاة بشكٍل متكر وينطقُ لسانُه ،  :     تْـهالخطوبةَ قد ناب إن

في .  ، خاتماً أن هالكه المنتظر باتَ قريباً جداً         فأضحى غريباً مثَلُه في ذلك مثَُل الفتاة       ابمكروهه

  ] الرمل [           : والشّكوى إذ تقوله بالتّحريض ى العفيفة إلى النّداء مازجةً إياحين تعمد ليل

ــ ــاْي ــد جنَْي اْاً سدْوعــ بِالْْين )2( اْبكَ

 

 ِإخْـــوتْيالً  عقَـــْياْاً يـــبـــ كُلَْياْيـــ 
  

  ] الرمل [                        :                     وتقول أيضاً في القصيدة نفسها          

ــ ــ اْي نــ َأنْْيب ــاْم ي ــ اْر ــَل الَْأْه اْخَنَ
 

 اًســـــرِاْ فَاْنَـــــن علَْيْوَأتَـــــدلُّ 
  

ــ مرنْى الْوــم م ــر ــْرْنظَ ب ــ الْد مْىع
 

ــ  ــ اْيـ ــسرتْداِْإيـ ــفْ خَـ  قَتُكُْم صـ
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ــ نــْدْيِلب ــاْنَ ع ــب الراْبن َأْس 1( اْج(

 

ــ  ــاْي نــي اَألْع ب ــاْم ــ تَقْاْصِ ِإم اْوطَع 
  

، ثم تعـدُل عـنهم إلـى         لى فرسان قومها بهدف التّحريض والحماسة     وهنا تخاطب لي            

والمالحظ أن خطـاب    .   الّذين أوقعوا بها وخدعوا قومها بنبرة التّهديد والوعيد        ءمخاطبة األعدا 

 لها فرسان قومهـا     ن محض خطابٍ متَخيل حيثُ تراءى      كا –، والوعيد     التّحريض –ليلى بشقّيه   

، وكـلُّ   وفي الوقت ذاته لم تغفل الجناة من العرب الّذين ساهموا في أسـرها           ،   فحثّتهم محرضةً 

  . هذه النّداءات تمت في أرضِ فارس حيثُ ال أحد يسمعها هناك

وعـانوا وحـشة      أحسوا الوحـدة   ا مضى أن الشّعراء الجاهليين    والمالحظُ من خالل م            

 عينهمأ ، وما برز أمام بين كُلَّ ما تراءى في خيالهم     ، لذلك عمدوا إلى أسلوب النّداء مخاط       الغربة

 ، فوجدوا في المخاطبِ أنيساً وصاحباً يخفِّفُ من حدة الغربة ويعـين صـاحبه علـى الـصبر                  

، وطريقـةً لتفريـغ العواطـف         وسيلةً للتّواصل  قت ذاته يمثُِّل لهم المخاطب    ، وفي الو   والتّحمل

  . واألحاسيس

  

:אא−

، وقد تشابهت أيـضاً أحـواُل        لبةاالنّهي في النّبرة اآلمرة الطّ    ب      يرتبطُ أسلوب األمر         

أما التَّشابه في   .  ا في موضوعٍ واحد   م، لذلك تم دمجه    توظيف هذين األسلوبين في أرض العجم     

ـ لحكم واألمثال وما ينبثقُ عنه    لالتّوظيف فكان في طرق الشّعراء       ـ  م ن توصـيات ونـصائح     ا م

 مـستعينين بـصيغ    أشعارهم إلى التّوصية والنّصح وبثِّ العبر في   شعراءال، حيثُ عمد     إرشادية

  . والنّهياألمر 
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 في معظم الشِّعر    – من النّد إلى النِّد      –بي على وجه النّدية     لأما األمر فقد شاع فعلُه الطّ               

  ] الطويل [                    : بن العاص لعمارة بن الوليد، ومن ذلك خطاب عمرو  المهجري

ــو ــ ُأْجِلاْع ْومالْر ــم ــتَتَ ْ الَ دْج )1( اْمدنَ

 

ــ  مــ اآلنِن ــْعزِانْ فَ ْن عــ م ــ جمعاْطَ مة 
  

، وعلى    بقصد النّصح والموعظة   – ، عالج   انزع –حيثُ عمد عمرو إلى فعلين آمرين                 

  ] الكامل [             : لى إحدى النّساء الكلبيات قائالًإكلة صاغَ حجر بن خالد وصيتَه هذه الشّا

ــ ــ ضِْر َأْيف ــْو مسرِاْفَ ــقٌ َأثَ الْاْوْح
 

ــ  ــ حْيناقْفَ اْيءــَأ ْ  الَك ــاْب ــنَّ ِإك لَ ْين 
  

ــْعي ي الْطــزِج ــقْي وَلْي ــْب اَألُلتُ )2( الْاْطَ

 

 ــو ــتْ خَْيِلدْبتَاْسـ ــْهاً َألنَـ ــثْ مكلـ  ْهلَـ
  

 وإنّمـا   – من األعلى إلى األدنى      – عالقة أمرٍ محض     من المالحظ أن العالقة ال تبدو     و          

، والهدفُ منها ليس األمر الملزم وإنّما الطّلب         هي عالقةٌ بين ندين متقاربين في المكانة والمنزلة       

 الّذي يغلب عليه    –وخير ما يمثُِّل هذا النّمط األمري       .  الّذي يرجى حدوثُه للعبرة والعظة ليس إالّ      

  ] البسيط [                : قوِله  خطاب لقيط بن يعمر اإليادي إلى قومه في–النّصح واإلرشاد 

دــد جالنَّا ِللْْوو يــس ــق ــشِّْب اْرعَل وال
 

ــ  ــْونُْوص ااْا جِيو كُمــْجد ــيْولُ ْوا سفَكُم 
  

)3( اْا هلَعــْولكُــتَْه ْ  الَوتكُْمزِ نــْسْروحــ

 

ــوا  ــا تالْْورشْ ف ــم ــْرْيدكُ كُْمزِ َأنْ حــس  فُ
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    .439 – 438  نفسه)2(

  ]البسيط            [                                      :         وقولُه في القصيدة نفسها   .489نفسه  )3(
ــ ــرْىحتَّ ــى الْ تُ ــْنخَْي ــُل م ــاِْئهاْد تَْع عجاْ ر 

 
ــَأذْ  ــوا الْكُ يْوعرو اْنــس ــحِ واْحْرء ال اْوتَرِس 

  
  ]البسيط :                                          [ وقولُه أيضاً من القصيدة نفسها . نفسه ، والصفحة نفسها 

ـ ثُم افْ  عـ  ا قَـدْ  ْوز ـ  اْ ينَ ـ  ن مـنْ  ُل اَألْم اْ فَزِع 
 

ــْوقُ  ْوميــاْا ق ــم ــْىاً علَ ــْمط َأْراْشَ َأْم  جلكُ
  

   .491نفسه 
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 واحد على أقلَّ    ، وبقية األبيات اشتملت على فعلٍ      فالبيتُ األول اشتمَل على ثالثة أفعال               

ظيف األفعال اآلمـرة يـدلُّ علـى        هذا االزدحام في تو   و.   حاُل غيره من الشعراء    التّقادير وهذه 

، كما أن     إيصال نصائحهم وإرشاداتهم إلى أقوامهم وأهليهم      لشّعراء وإلحاحهم الجاد على   إصرار ا 

هعلى سامع هة وقعهذا الفعل وشد ةإلى قو اعتمادهم على فعل األمر في نصحهم يعود .  

  عمـد  ، حيثُ   الطّلبية والموضوع المطروق   النّهي ال يختلفُ كثيراً عن األمر في النّبرة       و        

، أو الّتي تناصحوا بها فـي         في وصاياهم وحكمهم الّتي أنفذوها إلى أرض العرب        إليهشعراء  ال

  ] الطويل :[ ومن ذلك قول امرئ القيس مخاطباً أهل المحبوبة أثناء وصفه ديارها.  أرض العجم

ــْد جــو قــْيتُ م ــ ومعردهْمالً عنْ اْس
 

ــْو  ــفَلَ ــد َأن َأْه ــْيرِ فاَْل ال ــاْه  اْدنَ كَعْه
  

)1( اْعــسالً فََألْحــي غَــْوِلي حــلَّ الْاْلَيــ

 

ــالَ  ــْوكرتُنْ ْ فَ ــْين ــْي ِإنَّن ــماْ ذَاْ َأنَ  كُ
  

 من قبل المحبوبـة     ى، خاف أن ينْكر أو ينْس      أوشك الداء أن يفتك بامرئ القيس     فبعدما           

وها هو عمرو بن قميئة تُجهشُ عيناه بالبكاء بعـد          .  ، فذكّرهم بنفسه آمراً بأسلوب النّهي      أهلهاو

  ] الطويل [                           : ، فيأخذُ امرؤ القيس بتصبيرِه قائالً مغادرة أرض العرب

ــ لْاْنُحــوُِل م ــاً َأْوكَ ــْو نَم )2( اْذَرتَ فَنُْع

 

ــ  ــه الَفَقُلْ ــ ْ تُ لَ ــك ِإنَّمــ ك عْيتَْب  اْنُ
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   وخير ما يمثُِّل أسلوب النّهي في الحكم واألمثال وما فيها من نصحٍ وإرشـاد وعظـة ، قـوُل                    . 382نفسه   )2(

 هالبسيط                            [                     :             لقيط بن يعمر اإليادي في تحذيره لقوم[  
اْكُم قَرعــــمٍ مــــنْعــــدو بِعظْــــِإن الْ

 
ــْمتُلْ ْ الَ  ــهِكُـ ــٌل لَْيـ ــْمستْ ِإبِـ ــٌل لَكُـ   ِإبِـ

  
اْعـــد مالْ والـــتِّكُْمْوتَـــوا يْحْوهـــر يظِْإْن
 

ــرتُثْ ْ الَ  ــوا الْمـ ــاْمـ ــماْدَل ِلَألْعـ  ء ِإنَّهـ
  

اْمعـــعِ ذَِلـــك الطَّاْا بِزِمـــْوعـــشُ تَنْلَـــْن
 

 طَمــــع ْ  والَاْيــــ دنْتَغُــــرنَّكُْم ْ فَــــالَ 
  

 اْ جمعــاْ ومــْىرِئكُم كــْساْ نــسْىعلَــ
 

 اًتُم غُيـــر كُنْـــا ِإْنْومنُتَـــْأ ْ مِ الَ قَـــْواْيـــ 
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من الوقف المتمثِّل   والمالحظ أن الفعَل المنهي عنه يأتي مجزوماً والجزم يكتسب القوة                      

 وهذا بـدورِه    –، ونون األفعال الخمسة       حرف العلّة  – أو من حذف عالمات اإلعراب       بالسكون

  . ه وتأملَه من قبِل المخاطب أو المتلقّيدلوقوفَ عني اعدلفظي في سياق أسلوبِ النّهي يستتنبيٌه 

:−א

 إلى أساليب أخرى في     وا، بل عمد   جاهلي عند األساليب السابقة   لم يقف شعراء المهجر ال           

فقد نوعوا مـن طـرق      .  سياق التّعبير عن عواطفهم وأحاسيسهم ضمن تجاربهم المعاشة آنذاك        

  .  إلى القسم والتّمنّي والنّفي وغيرهاوابفذه ، المتغيرة  بما ينسجم مع أحوالهم المضطربةمتعبيره

 باستخدام أسـلوب    ا، فيبدو أن ضعفهم قد دفعهم إلى تقوية عباراتهم وتأكيده          أما القسم            

في موقف أبي بن زيـد       جليٌّوهذا  .  ، حيثُ وجد الشّاعر في القَسمِ قوة لفكرته المطروحة         القسم

 ليبرهن  قسمل تلو ا   فأخذ يقْسم القَسم   – في سجن النعمان     –الّذي وقفَ عاجزاً أمام أسرِ أخيه عدي        

هوجزع هعليه ألخيهأ، ويثبتَ  على ضعف الخفيف [       : يقول.  نّه مستعدٌّ لتقديم ما يستطيع [  

طَء ــْوح ــاًنَ ــْي فءْيض تُ هــس فُْويا ال
 

 وــي ــ اِإلنِْيمـ ــهلَـ ــن َأْو لَـ  اْوْأ جـ
  

ــقِّعي ْ الَ ــكْب ــ اْ م يْوصــرِخَ الْب فُْي
 

 اًعــــْوجفَ اًفَــــلْ ِإاِهللا وْينــــتْفُ تَْنِإ 
  

ــلَ جْوزع ــع ــصلَ ــ َأقْيدى ال فُْوس
 

ــعلَفَ  ــْيرِْمـ ــزِ جْنِئ لَـ ــلَ عتُْعـ  هْيـ
  

ــلقَلَ ــْي ــْي فكاْوْرٌل شَ ــ َأاْم )1( فُْوطُ

 

 لَوــع ــْيرِْمـ ــلَ مْنِئ لَـ ــاْز عتُكْـ  ْيِئـ
  

، حيثُ تمنّوا أن يتحقّقَ لهم ما        ولضعف الشعراء وقلّة حيلتهم أيضاً عمدوا إلى أسلوب التّمنّي            

 أضـحى  ا قيس بن مـسعود فهذ.  لم يستطيعوا تحقيقَه في حياتهم الّتي عاشوها في أرض العرب  

  ] الطويل [     : أخذ يقول، فعندما سمع بغزوة كسرىجن سالعاجزاً عن حمل السالح وهو في 
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ُلِئــاْ ون ْبــركْــ بءاْبــنْ اَألربِــخْ يْنمــِل
 

ــتَْيلَ ْ الََأ  ــْر َأْين ــْوشُ الْ سْيحو ــلَغْب ْيت 
  

ـ ي الْ مْو قَ ربخْيفَ ْويـ  م ـ  أَ اْ م ـ اْا قَ نَ )1( ُلِئ

 

ــتَْيلَ ْ الََأ  ــْر َأْين ــْوشُ الْ سْيحو ــلَغْب ْيت 
  

تزج بالنّدم حينما ترك اإلسالم واعتنق المسيحية وأقام في         موالعجز عند جبلة بن األيهم ي             

  ] الطويل :[ واقعه متَمنّياً تغيرو، فقال يصفُ حالَه متَأسفاً ونادماً على ما حدثَ معه  أرض الروم

ـ  أَ ثَوْيتُ ْيسـ  ر ْياً ف ـ ْيبِ ر ـ  ْو أَ ةَع مْرض
 

 ــو ــ لَاْي ــ ُأتَْي ــْيم ــ تَ ْم لَ ْدلْينــتَْيلَ و ْين
  

ـ  ولَْم ُأنْكـرِ الْقَـْولَ     ـ اْ قَ ْيذ الَّ ـ  ع هلَ ْرم
 

 ــو ــتَْي لَاْي ــْر َأْين الْ ىعــم ــقَ بِضاْخَ ةرفْ
  

)2(  في الْعشياْت والْبكَـرْ    ْيمْو قَ سِلاْجُأ

 

 ــوْىنَــْد َأمِاْـالــشَّ بِْي ِلــتَْيــ لَاْيم شَْيــعة
  

، وذلـك    في حين برزت بعض األساليب بروزاً غير الفت للنّظر في الشِّعر المهجري                     

في "  رب "، كاعتماد الشّعراء على حرف الجر الشّبيه بالزائد          لقلّة المادة الشّعرية الّتي تضمنتها    

  ] الطويل                        [                    :  يقوُل عمرو بن قميئة.  عدد من أبياتهم

ــ ــاْفَي ــاْح رب َأْص ــربٍ بعثْ 3( مِاْتُ ك(

 

ــْدْنِإ  ــ َأك قَ ــْنصْر َأقْ ــتُ ع ــة ِل رِْحْو طُ لَ
  

  ] الطويل              [              :                             ويقول امرؤ القيس          

)4( ِلاْثَـــ خَـــطُّ تْماْنَّهـــبِآنـــسة كََأ

 

ــ  يــْواْو ي بــْد ر ــْومٍ قَ لَْي لَهتُ وــة  لَ
  

  ] الطويل                            [                            :       ويقول أيضاً          

عـ  اْو ـ   تُ الْ نٍ فَكَكْ )5( ْيناْه فَفَـد  غُـلَّ عنْ

 

ــ  ــاْفَيـ ــرْرْور رب مكْـ  ءهاْتُ وربٍ كَـ
  

                                                 
   .476 – 475 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني )1(

   .437 – 436نفسه  )2(
   .461نفسه  )3(
   .405نفسه  )4(
   .422  نفسه)5(
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 وخاصة  – أن شعراء المهجر الجاهلي   "  رب "ومن الجدير ذكره في سياق الحديث عن                

 وهذا ملموٌس بشكٍل    - واو رب  -مدلِّلين عليها بالواو    "  رب "حرف  ال عمدوا إلى    –امرأ القيس   

  ] الطويل      [                             :    ومن ذلك قولُه.   امرئ القيس خاصةدبارز عن

نِاْوث ونَــشْاْن عــاً بــْيعــْيا جمْوماْفَقَــ
 

ــوفتْ  ــْدنِاْي ــْد ص ــق قَ ــسْح بعثْ  رةتُ بِ
  

نِاْعيِ مـذْ  مـشْ ة الْ رث سهْ ت لَوْ اْ ذَ ْىعلَ
 

ــْر  ــ بعقوخَ ــْدْي ــد قَ ــهاْتُ ني قَطَْع  طَ
  

ــ اْتَعروــ ف ــلُّْي ــ َأْوه كُ ــفَ حنَّ )1( نِاْطَ

 

ــ  ــَألْثوغَْي ــنِ الْاْو كَ ــْداْفَنَ ــه هبطْ قَ  تُ
  

  ] الطويل                            [ :                   وقولُه من القصيدة نفسها          

ـ  اْتُ بِس قَطَْع مِ الْ اْمٍ سـ ه )2( نِاْه حـس  وْج

 

ــْر  ــْو قوخَ الْكَج فــع ــْي ــضرٍرِ قَفْ م لَّة 
  

  ] الطويل                                      [ :    وقولُه أيضاً من القصيدة نفسها          

ــ يالْاْد رذ وــد ْيعــ ز َأْراْهو ــء )3( نِاْكَ

 

ــ  ــرٍومْجـ ــْيالَّ كَغُـ ــعنِ اُألنَـ  ِلغٍاْمِ بـ
  

رض العجـم قـد صـاغوا أفكـارهم         إن الشعراء الجاهليين فـي أ     :  القولخالصة  و         

   وأساليب ة   وأحاسيسهم وعواطفهم بطرقواإلنشاء    عد ومالوا إلى بعـض      ، حيثُ وظّفوا الخبر ،

فـي  :  ، آخذين في ذلك حيـاتهم بـشقّيها   المحسنات البديعية وما شاكلها بما ينسجم مع ظروفهم     

،  ةً موحيةً من الواقع المعـاش     أما لغتهم الشّعرية فكانت لغ    .  ، وفي أرض العجم    أرض العرب 

، وقد غلبت على هذه اللّغة السهولةُ والسالسة وفـق معـانٍ             تتناغم مع الموضوعات المطروقة   

  . ، ونطقت بها ألسنتهم حت بها عواطفهمدصادقة ص

  

                                                 
  . 423 - 422 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

   .423نفسه  )2(
   .424نفسه  )3(
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א :א−א

ثر ذلك القالب الموسيقي الّذي تأتي      ، ولعلَّ أبرز ما يميز الشِّعر عن النَّ        األدب شعٌر ونثر          

؟ ومـا    ؟ ومم تتكون الموسيقا الشِّعرية     ، ما العالقة بين الموسيقا والشِّعر      ولكن.  )1(فيه القصيدة 

ة في أرض العجم فبنوا عليها قصائدالجاهلي الموسيقا الّتي استصاغها شعراء؟ همهم ومقطوعات  

رجية القائمـة علـى الـوزن       الموسيقا الخا :  ، هما  لى قسمين وتقسم الموسيقا الشعرية إ           

، وتناغم الكلمات فيمـا بينهـا        ، والموسيقا الداخلية المعتمدة على تكرار بعض الحروف        ةوالقافي

وإن يكن  .  )3( الموسيقا الداخلية ال تقلُّ أهميةً عن الموسيقا الخارجية       و. )2( داخل البيت الشِّعري  

قا في ماهيتها ومفهومها فإن الشِّعر الجاهلي المنظوم في أرض العجم قـد سـار               من أمر الموسي  

                                                 
)1 (           تها فيلخّصها علي يونس في قوِلها الموسيقا في مفهومها وماهيهي كُلُّ ما في الشِّعر مـن خـصائص         : " أم

أما أهميـةُ    . 6 النّقد األدبي وقضايا الشّكل الموسيقي في الشِّعر الجديد       ،   "صوتية ذات أثرٍ جمالي أو تعبيري       

  االنسجام ، وعلى التآلف الـذي يستـصيغُه الـذوق مـن مركّبـات الـشِّعر       " بع من اعتمادها على   الموسيقا فتن 

 ... " . وعناصره ، بدءاً بالحروف واألجزاء والتّفصيالت ، مـروراً بـالبحور الـشعرية وجرسـها وقوافيهـا           

  عبـد اهللا ، محمـد   : ينظـر    .47 "ر دراسة تحليلية لموسيقا الـشِّع   " الشِّعر العربي المغنّى    فرنسيس ، إيليا ،     

 . 248العاطفة واإلبداع الشِّعري    العاكوب ، عيسى محمد ،      : ينظر أيضاً    . 9 الصورة والبناء الشِّعري  حسن ،   

وتبعاً لما مضى فإن الشِّعر يقوم على الموسيقا ، ويتّخذها وعاًء لمفرداته وكلماته ضمن قوالب صوتية مختلفة من                

  .الشِّعر ، والنَّثر : ان واإليقاعات ، كما أن القالب الموسيقي هو الفيصُل في تمييز شقّي األدب األوز

         والشِّعر والموسيقا فنّان متَّصالن ببعضهما ، ألن كليهما سمعيٌّ ، واألصوات مادة الموسيقا ، واأللفـاظ                

 . 95 في النّقـد األدبـي    ضيف ، شوقي ،     : ينظر  . ى أصوات   مادة الشِّعر ؛ واأللفاظ في آخر مطافها تتحوُل إل        

وهذا بدورِه يساعد في تشكيل موسيقا الشِّعر ، وذلك باختيار األلفاظ المناسبة للموضوع ، ومدى الـتالؤم بـين                   

 ، وينظر   247 قضايا النّقد األدبي بين القديم والحديث     العشماوي ، محمد زكي ،      : ينظر  . الحروف والحركات   

فالوزن والقافية هما عماد الموسيقا الشّعرية ، حيثُ تقـوم            .295 معايير الحكم الجمالي في النّقد األدبي      :ضاً  أي

القصيدةُ العربية على أحد أوزان العروض الستة عشر ، أما القافية فيتخير الشّاعر ما أراده من حروف العربيـة                   

كون الوزن والقافية ضابطين أساسيين في تشكيل موسيقا القصيدة ، حيـثُ            وبناًء على هذا ي   . ليبني عليه قصيدته    

  .يسايران النّص الشعري من مطلعه إلى خاتمته بشكٍل مطّرد 

   .68  في النّقد العربيبناء القصيدة ، بكّار ، يوسف حسين ، 39 موسيقا الشّعرأنيس ، إبراهيم ، : ينظر  )2(

وهذه الفكرة تبنّاها يوسف بكّار حينما رأى أن الموسيقا الداخليـة تحكـم بقـيمٍ           . 39 موسيقا الشّعر :  ينظر   )3(

   .68 بناء القصيدة في النّقد العربي القديم: ينظر . صوتية باطنية ، وهي أرحب من الموسيقا الخارجية 
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 على ذلك من تناغم الكلمات      ن حيث الوزن واإليقاع وما يترتّب     ، م  وفق معهود القصيدة الجاهلية   

، ملتزماً بقيود الوزن والقافية وما شاكلها من القوالبِ المعهودة في الشِّعر العربي رغم               وتكرارها

  . الغربة ، ووحشة ، واضطراب النّفس ، وضعف الموقف ، والتهاب العاطفة خصوصية المكان

  

א− :א

:א.1

، واشترط أيضاً في الوزن أن       )1( اشترط قدامة بن جعفر في تعريفه للشِّعر أن يكون موزوناً             

الوزن أعظم أركان     " : القيرواني ول ابن رشيق   وفي الفكرة نفسها يق    . )2(يكون سهَل العروض    

:   قائالً ن فقد عرفه حسني عبد الجليل     أما مفهوم الوز  .  )3( " ، وأوالها به خصوصية    حد الشِّعر 

وقد اتّبـع الـشّعراء     .  الوزن نسقٌ من الحركات والسكنات يلتزمه الشّاعر في نظمه الشّعري          "

وكلُّ .  )4( " ، فالبحر نَسقٌ خاص من الحركات والسكنات        كُلٍّ منها بحر   أنساقاً مختلفة يطلقُ على   

،  ، وتكشفُ عن دورِه الرئيس في الموسيقا الشِّعرية        ات تبرز أهمية الوزن   هذه اآلراء واالشتراط  

إذ ال تقـوم القـصيدة دون إقامـة         .  ويكفي أن يكون الوزن عند ابن رشيق أعظم أركان الشِّعر         

وقد تنبـه   .  ، فالوزن عماد القصيدة وأساس موسيقاها      وزن مهما سمت معانيها وجادت ألفاظها     ال

، فعنوا بالوزن عناية خاصة ملتزمين باألوزان المعروفة في          الجاهليون في أرض العجم إلى ذلك     

  . ، والوافر وغيرها ، والبسيط ، حيثُ نظموا على الطويل الشّعر الجاهلي

                                                 
  . 17  ،14 نقد الشِّعر: ينظر  )1(

   .35نفسه : ينظر  )2(

   .1/134 الشِّعرالعمدة في صناعة  )3(

   .29 "دراسة نظرية وتطبيقية في الشِّعر الجاهلي " التّمثيل الصوتي للمعاني  )4(
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إن الشّعر الجاهلي قد اقتصر     :  جاهلي يقوُل حسني عبد الجليل     يخص أوزان الشّعر ال    وفيما      

،  ، والرمـل   تقـارب ، والم  ، والوافر  ، والكامل  ، والبسيط  الطويل "على اثني عشر بحراً هي      

أمـا المجتَـثُّ والمـضارع    .  "، والمديد   ، والهزج   والخفيف ، والسريع   ، ، والمنسرح  والرجز

في حـين   .  )1( ، فلم يعثر على شواهد في الشّعر الجاهلي منظومة عليها          مقتضب والمتدارك وال

الرجز :  ، باستثناء بحري   جاءت أوزان الشّعر المنظوم في أرض العجم مجاريةً لألوزان السابقة         

، ويكون   وهكذا تتشابه موسيقا الوزن في أرض العرب مع نظيرتها في أرض العجم           .  والخفيف

  . عر المهجر الجاهلي امتداداً طبيعياً للشِّعر الجاهلي العربي رغم الفارق المكاني بينهماش

 الـشّعر   يل أكثر البحور انتـشاراً فـي      ، فيعد البحر الطّو    أما شيوع البحور المستخدمة           

 الـوافر فـي     بحـر ، ثم جاء ال     حاُل انتشارِه في الشّعر المنظوم في أرض العجم        ، وهذه  العربي

.  ، ثم تاله الكامل فالبسيط وهكذا       والوافر انتشار الطّويل ة رغم الفارق النّسبي بين      المرتبة الثّاني 

  : ، ويشير إلى مرات استخدامها وفق التّرتيب التّنازلي والجدول اآلتي يوضح البحور المستخدمة

  لمئويةالنسب ا  عدد القصائد والمقطوعات  البحر الشِّعري  الرقم

   %54.7  29  الطويل  .1

   %13.20  7  الوافر  .2

                                                 
أمـا عـدم نظـم       . 30 "دراسة نظرية وتطبيقية في الشِّعر الجـاهلي        " التّمثيل الصوتي للمعاني     :ينظر   )1(

    الجاهليين على المضارع والمقتضب خاص    المـضارع       : " يني  مامة فيقول بدر الدين الد أنكر األخفش أن يكـون

 العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الزامـرة      " . والمقتضب من شعر العرب ، وزعم أنّه لم يسمع شيئاً من ذلك             

 لى خمسة عشر وزنـاً مـستثنياً وزن       في حين ذهب سعد إسماعيل شلبي إلى أن الشّعر الجاهلي قد نظم ع             . 76

الهزج "  يذهب إبراهيم أنيس إلى أن       وفي الوقت ذاته   . 116 صول الفنية للشعر الجاهلي   األ: ينظر  . المستدرك  

" . والمجتثُّ وزنان قد نميا مع الزمن ولجأ إليهما الشّعراء في عصور الغناء حين توطّدت أركان الدولة العباسية                  

 ينطبـقُ علـى     –باستثناء الهزج    –فما قيل عن المضارع والمقتضب والمجتث        . 193 – 192 موسيقا الشّعر 

الشِّعر الجاهلي المنظوم في أرض العجم لعدم توفّر شواهد شعرية تثبتُ النّظم على هذه البحور في أرض العجم                  

ة في الحقبة خاصة ة ، وأرض العرب عامالجاهلي.  
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   %9.44  5  الكامل  .3

   %7.54  4  البسيط  .4

   %5.67  3  المتقارب  .5

   %1.88  1  المديد  .6

   %1.88  1  السريع  .7

   %1.88  1  المنسرح  .8

   %1.88  1  الرمل  .9

   %1.88  1  الهزج  .10

  %100  53  10 المجموع

  

:  دقّقَ في البحور السابقة من حيث االنتشار والـشّيوع يالحـظُ أن البحـور             ولعلَّ الم           

، والمتقارب قد تكرر استخدامها رغم الفـارق النّـسبي           ، والبسيط  ، والكامل  ، والوافر  الطويل

والمعروف أن هذه البحور هي األكثر انتشاراً في الـشعر العربـي            .  بينها وبين البحر الطويل   

 وهذا يعود إلى القيمة الموسيقية الموجودة في تلك         –صاً البحور األربعة األولى      وخصو –عامة  

، تتناغم مع الحالة الشّعورية      ٌر متراقصةٌ مغنّاة  وبحافر والكامُل والبسيط والمتقارب     فالو.  البحور

   هلشاعرٍ مغتربٍ يرثي نفس     وصحبِه هقُ ألهلالبحـور   الموسيقا المطربة فـي هـذه     ، و  ، أو يتشو 

  . ه وشارحاً معاناتهي لشاعرٍ يحدو ويغنّي عارضاً مآسيتنسجم مع الموقف العاطف

وقد استفاد الشّعراء من زحافات التّفعيالت وعللها في صياغة ألفاظهم وبناء تـراكيبهم                       

يقوُل حـازم   .  دهمر سبب اعتمادهم عليها أساساً لموسيقا قصائ      س، وهذا ما يفَ    في البحور السابقة  

، وجد االفتتان في بعضها أعم مـن         من تتبع كالم الشّعراء في جميع األعاريض       : " القرطاجنّي



 297

وكثرةُ استخدام  .  )1( " ، ويتلوها الوافر والكامل    ، فأعالها درجة في ذلك الطويل والبسيط       بعض

،  )3(الطويل شار البسيط فألنّه يقرب من    ، أما انت   )2( الطويل يرجع إلى اتِّساعه لكثيرٍ من المعاني      

، والـوافر يعـد ألـين        )4( في حين يرجع استخدام الكامل إلى كونه يصلح ألكثر الموضوعات         

وغٌ النتشار هـذه البحـور فـي        إذاً هنالك مس  .  )5( ، ويرقُّ إذا رقّقتَه    تَهدالبحور إذ يشتد إذا شد    

  يـستَخدم فـي الـصورة الهادئـة        – علـى سـبيل المثـال        –، فالطويل    الشِّعر العربي عامة  

ر اتّكاء المغتربين الجاهليين في غـربتهم األعجميـة علـى           س، وكلُّ ما سبق يفَ     )6(والمضطربة

، فالصورةُ   أما توظيفُ الطويل في الصور الهادئة المضطربة      .  األوزان السابقة وخاصةً الطويل   

، وفي الوقت ذاته     تكاد تسكن لشدة هدوئها لتالئم بذلك الفقد والحرمان       المرتَسمةُ في أرض العجم     

 ، فتهـيج العاطفـة      تضطرب أحاسيس الشّاعر ومشاعره من موقف آلخر في القصيدة الواحـدة          

  . وتتحرك الصورةُ باطِّراد مع المشاعر الملتهبة والموقف النفسي المضطرب

،  ، والسريع  ء الجاهلية في غربتهم األعجمية لم يغفلوا وزن المديد        والمالحظ أيضاً أن شعرا        

وفي الوقـت   .  ، ولكن إنتاجهم الشّعري قد قلَّ على هذه البحور         ، والهزج  ، والرمل  رحمنسوال

                                                 
   .73 منهاج البلغاء وسراج األدباء )1(

   .322 دبي أصول النقد األأحمد ،الشايب ، : ينظر  )2(

  .ة نفسها حنفسه ، والصف: ينظر  )3(

 وفي هذه الفكرة يرى مصطفى أبو كريشة ارتباط األوزان باألغراض الشِّعرية ، وذلـك                .223نفسه  : ينظر  )4(

وأعتقـد   . 389 أصول النَّقد األدبي  : ينظر  . تبعا الختالف المعاني ما بين قوة وضعف ، وجزالة ولين وغيرها            

إذْ إن اختيار الشَّاعرِ إلحدى األوزان يقـوم أساسـا علـى دفقاتـه          ، اط األوزان باألغراض محدوٌد جداً      أن ارتب 

الشِّعرية ما بين الطُّول والقصر ، إضافةً لتغيرات الزحافات والعلل ، وهذا ما يفسره انتشار الطَّويـل والبـسيط                   

  .رية وغيرهما من األوزان في معظم األغراض الشِّع

   .223  أصول النقد األدبيأحمد ،الشايب ، : ينظر  )5(

   .69 موسيقا الشعرأنيس ، إبراهيم ، : ينظر  )6(
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 عامة  ي، والخفيف رغم انتشارهما في الشّعر العرب       الرجز:  ذاته لم يقفوا في نظمهم عند وزني      

 الشّعر الجاهلي المنظـو    :  كن القول م، وإذا تُرِك هذا الفارق ي      ةوالجاهلي خاص فـي أرض    مإن 

  . العجم قد ساير نظيره المنظوم في أرض العرب وفق الموسيقا المعهودة في الوزن الشِّعري

غير أن هذه المسايرة في القصائد والمقطوعات لم تشمل األوزان المجزوءة والمخلّعة                      

بـل   - ، وأخرى على مجزوء الوافر        الرجز ء مقطوعة واحدة على مخلع     باستثنا - والمشطورة

، ألن شعراء المهجر الجاهلي لم ينظموا إالّ على األوزان التّامـة             )1(اشتملت األوزان التّامة فقط   

ـ .  ، وهذا ما يجعُل لشعرهم خصوصية موسيقية تميزه عن غيرِه من الشِّعر الجـاهلي              فقط ا أم

، فقد يعود ذلك إلى دفقاتهم الـشّعورية الطّويلـة           سبب اعتمادهم على البحور التّامة دون سواها      

  الملتهبـة  ضت تلك الدفقات الهائجـة    تقاإذا  .   أيضاً – المديدة   –الّتي بثّوها في األوزان الطويلة      

ا لم يجده الشّاعر فـي      ، وهذا م    في البيت الشّعري الواحد     العاطفة أوزاناً طويلة تنسجم مع امتداد    

  . ، لذلك عمد إلى الوزن التّام دون سواه ورهشطمجزوء الوزن أو مخلّعه أو م

:א.2

، وكاشـفين الـستار عـن        وقف النّقاد قدماء ومحدثين عند القافية موضحين تعريفها                 

ذلـك   : " ا مفهومها فقد قيـل عنـه      ، أم  ، إضافةً إلى بيان قيمتها الموسيقية      أهميتها في القصيدة  

                                                 
جاءت مقطوعة واحدة فقط على مجزوء الكامل ، واالضطراب يكتنفُ قصتها ، إذ قيل إنّها لعمارة بن الوليد  )1(

  ]الرمل [   : ومطلعها  ة خولة على البحر الرمل ،يعارض فيها قصيدة لخولة بنت ثابت ، في حين جاءت قصيد
    لَـــْم تَكَـــدـــْي وْينلَـــْم تَـــنَْم ع

 
ــهديْ    ــاْبنْي ســ ــْي نَــ ــاْ خَلْيلــ  يــ

  
   ]مجزوء الوافر            [ : في حين كان مطلع معارضة عمارة لها  .452 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

ــــــوصدــــــعح ْمكُبْبــــــ كْيد
 

ــاْهْى  ــتَنَــــ ــ ومكُْي فــــ  ْيدْجــــ
  

ورغم مجيء مقطوعة عمارة على مجـزوء الكامـل إالّ أن هـذا              . 27 - 3/26 األغانياألصفهاني ،   : ينظر  

إن :  ظلِّ هـذا االضـطراب يمكـن القـول           ييتعارض مع مبدأ المعارضة وهو اتّفاق النّصين في الوزن ، وف          

  . الّتي جاءت على بحرٍ مجزوء –ك القصيدة  وكذل– الوحيدة  المقطوعةمقطوعة عمارة هي
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النّسق من األصوات والحركات والسكنات الّذي يتكرر في نهاية األبيات في القصيدة العموديـة              

، والقديم دون الحديث يعد       أن ربط القافية بالشعر العمودي دون المرسل       يبدو لي و.  )1( " القديمة

  . استدعي الوقوفَ عنده تالصوتية المتمثّلة في الموسيقا قيمتها، غير أن  مثلبةً في هذا التّعريف

أن  "لـى وجـوب     إ، فقد ذهب قدامة بن جعفر        ألهمية القافية تعددت شروط القدماء فيها            

شـريكة الـوزن فـي       " ابن رشيق    عدهاو.  )2( " ، سلسلة المخرج    عذبة الحرف  " القافية   تكون

ويقول ابن  .  )3( " عراً حتّى منزلة القافية يكون له وزناً وقافية       ، وال يسمى ش    االختصاص بالشِّعر 

  ، وأدرك في صدرِ بيته      ، واقْتَدر على القوافي    والمطبوع من الشّعراء من سمح بالشّعر      : " قتيبة

هزجع    قافيتَه هة القافية       .  )4( " ، وفي فاتحتإلى أهمي وتكـشفُ   ، وكلُّ هذه الشّروط واآلراء تقود 

، وأولوها مكانةً    وقد اهتم الشّعراء الجاهليون في أرض العجم بالقافية       .   دورها في القصيدة   نع

، فقد خرجت قصائدهم     ، حيثُ عمدوا إلى انتقاء الحروف العذبة سهلة المخرج         بارزة في شعرهم  

  . السلسة، والقوافي المتخيرة  في قوالب إيقاعية من األوزان المتراقصة المنتقاة

، وصفت القافيـة    دورها في الوزن النّغمي     ، و  وفي أهمية القافية النابعة من ترددها المنتظم           

وقد  . )5( " واالنسجام  يتمتّع بقدرٍ كاف من التّناسب     عنصراً أساسياً للوزن كتشكٍّل إيقاعي      "كونها

                                                 
  . 36 "دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي " التّمثيل الصوتي للمعاني يوسف ، حسني عبد الجليل ،  )1(

   .51 نقد الشِّعر )2(

" . ، والمعنـى    اللفظ ، والوزن ، والقافية      " وذلك ألن الشّعر يقوم على       . 1/151 العمدة في صناعة الشِّعر      )3(

 نقد الـشّعر  : ينظر  . وهذا ما ذهب إليه قدامة في تعريفه للشِّعر مشترطاً أن يكون مقفّى              . 1/119نفسه  : ينظر  

17 ، 24.   

   .1/91 الشعر والشّعراء )4(

 وقد ربـط   . 198 شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتّى القرن الثامن الهجري          فخر الدين ،  ،  جودت  ) 5(
 فالقافية هي النغمة المتساوقة ، الّتي تـشد الـصورة         : "  علي صبح أهمية القافية بعالقتها بالصورة ، يقول          علي
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، وما تحدثُه من تناسبٍ وانسجامٍ فـي         فيةتنبه شعراء المهجر الجاهلي إلى التّشكيل اإليقاعي للقا       

،  ، لذلك عمدوا إلى تخير حروف قوافيهم بما يواكب الغرض المطـروق            القصيدة أو المقطوعة  

  .  الشّعورية وما يتّفق وأحوالهم

، وتـرك    أما تخير حروف القوافي فكان بانتقاء أحرف لها جـرٌس موسـيقي معـين                       

والجدول اآلتي يكشفُ مدى الـشّيوع      .  رة الثّقيلة على السمع في عدد من المواطن       األحرف المنفِّ 

  :  المستخدمة في القصائد والمقطوعات المنظومة في أرض العجمةفي حروف القافي

  النسب المئوية  عدد القصائد والمقطوعات  حرف الروي  الرقم

   %21.42  12  الالم  .1

   %14.28  8  الراء  .2

   %12.5  7  الدال  .3

   %8.93  5  الباء  .4

   %8.93  5  الميم  .5

   %7.15  4  السين  .6

   %7.15  4  النّون  .7

   %5.36  3  الهاء  .8

   %3.57  2  األلف  .9

   %3.57  2  العين  .10

   %3.57  2  الياء  .11

                                                                                                                                               
البنـاء   . "شداً محكماً وثيقاً ، مما يؤكّد وحدة الموسيقا في الصورة           ... األدبية الجزئية في إطار الصورة الكلية       

   .255 الفنّي للصورة األدبية في الشّعر
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   %1.78  1  الظّاء  .12

   %1.78  1  الفاء  .13

  %100  56  13 المجموع

، فهو   مهجري قد ترك عدداً كبيراً من حروف العربية في روي قافيته          والمالحظ أن الشِّعر ال       

،  ، والشّين  ، والزاي  ، والذّال  ، والخاء  ، والحاء  ، والجيم  ، والثّاء  التّاءو،   الهمزة [لم يعمد إلى    

 إبراهيم أنـيس معظـم هـذه        عدوقد  ]  ، والواو  ، والكاف  ، والغين  ، والطّاء  ، والضاد  والصاد

 معظم حروف الجـدول     عدفي حين   .  )1( روف قليلةً ونادرة الشّيوع في روي الشِّعر العربي       الح

والمدقّق في خصائص حروف الروي يجـد       .  )2( أكثر شيوعاً وانتشاراً في الشِّعر مقارنةً بغيرها      

ـ   ، وجرسٍ موسيقي عذبٍ وجميل كَفََل لها الشّيوع واالنتشار         أنَّها تتميز بوضوحٍ سمعي    الالم ، ف

 حاُل الصفير فـي     ، وهذه  ، والراء يكتسب قوته من تردده التّكراري       حرفٌ جانبي سهل المخرج   

، وما في هذه األصـوات       إضافةً إلى غنّة الميم والنّون    .  صوت السين رغم أنّه صوتٌ مهموس     

  .ضوح السمعيمن إطباق وانفجارٍ وجهر في بعضها، وما شاكلها من عوامل القوة الصوتية والو

، وهذا مرتبطٌ بسكون حرف الروي       )3( والقافية تقسم إلى قسمين من حيث اإلطالق والتّغيير           

 هة النّاتجة عن هذين القسمين يقول التّنوخي        .  أو حركتالقافيـة المطلقـة    : " وفي القيمة الموسيقي

مد على حركة بعده قد تستطيُل فـي        ، ألن الروي فيها يعت     ، وأشد أسراً لألذن    أوضح في السمع  

                                                 
   .248 موسيقا الشِّعر: ينظر  )1(

  .نفسه ، والصفحة نفسها  )2(

العـروض  " مختـصر القـوافي     : ينظر  . وقف ابن جنّي وقفةً متأنّية عند أنواع القافية وحروفها وحركاتها            )3(

اإلطـالق     :  شـقّّين همـا      أما التّنوخي فقد قسم القافية إلـى      .  وما يليها من صفحات      202 "ومختصر القوافي   

علـم  :  ينظـر    . طنب عبد العزيز عتيق في الحديث عن هذين الـشّقّين         أ ، وقد    105 القوافي: ينظر  . والتّقييد  

   .166 - 164 العروض والقافية
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وقـد  .  )1(" وقوة مددها يعطي الفكرة عمقاً   ت، فإطالةُ القافية و    ، وتشبه حينئذ حرف المد     اإلنشاد

، والجدول اآلتـي يوضـح حركـات         وظّفَ شعراء المهجر الجاهلي هذين القسمين في قوافيهم       

  : الروي المستخدمة

  النسب المئوية  د والمقطوعاتعدد القصائ  الحركة  الرقم

   %42.86  24  الكسر  .1

   %26.79  15  الضم  .2

  .ألف اإلطالق ) أ: الفتح  .3

  .الفتحة )       ب

10  

2  
21.43%   

   %8.92   5  السكون  .4

  %100  56    4    المجموع

شيوعاً بال  أكثر   الجاهلي المنظوم في أرض العجم       والمالحظ أن القافية المطلقة في الشّعر            

في نَفَسِ الشّاعرِ         شك لـه فرصـة إفـراغِ      ، لما في هذه القافية من وقعٍ قوي واستطالة ـيح؛ تُت

ولعلَّ هذه اإلطالة تحمُل في طياتها إطالةً أخرى في بـثّ الهمـوم             .  مكنوناته بال قيد أو حاجز    

اً أن الشعراء قد عمدوا إلى      ، والمالحظُ أيض   ، ليتسنّى له وصفُ مقدار الفقد والفجيعة       واألحزان

 فالكسرة أقوى الحركات العربية وهي األكثر       – مثلما فعلوا في حروف الروي       –الحركات القوية   

، وهذا االطّراد فـي       الضمة ثم الفتحة وانتهاًء بالسكون     ثم،   شيوعاً في الشّعر الجاهلي المهجري    

  . تقاًء وتخيراً، بل ان  كان عشوائياً ماالنّظم والتّخير

، ومن ذلـك     ومما يميز هذا الشّعر غلبةُ اإلشباع على حركاته بحيثُ أصبحت حروفاً                    

  ] الطويل              [                           :                      قول عمرو بن العاص
                                                 

   .281 القوافي )1(
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ـ  ْن أَ كلثْمِل ْد يـ  ع ـ  نى اْب ع ـ  م ـ نَ ابْ ه لَ اْم
 

ــعتَ  ــ عْملَّ اْمَأر ــن ــْن م ــر شَ ْي شمة 
  

ـ  تَْسلَفَ ـ ال عٍاْر بِ ـ  ع نِْب مك ْح مـ ر 1( اْم(

 

 ــ كُْنِإو ــاْ ذَتَنْ ْر بــ َأنِْيد ــْىوْح م رالَج ً 
  

  ] مجزوء الوافر               [                        :       وقول عمارة بن الوليد          

ـــــوصدـــــعح ْمكُبْبـــــ كْيد
 

ــاْهْى  ــتَنَـــ ــ ومكُْي فـــ  ْيدْجـــ
  

ــ ــ الْتاْذَبِـ ــِلاْخَـ ــي الْ فـ دخَـ
 

ــلْقَفَ  ــْيبِـــ ــْز حرعْس مـــ  اًنَـــ
  

ــ عْيشــ الْر ــرِشْع ْن مــ ج )2( ْيدْه

 

 قشْ عــــْوخُــــ َأْىقَــــ الْاْمــــفَ 
  

، ولعلَّ   تحة وكذلك الف  -  طويلة  من حركة قصيرة إلى    -فالكسرة قد استطالت لتصبح ياًء             

،  ، يبـرز هـذه الميـزة        شيوعاً فاقَ انتشار الفتحة نفسها     األشعارهذه  شيوع ألف اإلطالق في     

  . ويوضح مدى سعي أولئك الجاهليين إلى إبراز قوافيها عن طريق إطالقها بواسطة اإلشباع

م وهو ما يسمى    وقد شاع في أرض العجم أيضاً التزام الشّعراء بعدة أحرف في قوافيه                     

، وهذه الظّاهرة المطّردة في القصيدة أو المقطوعة تلبس النص الشِّعري حلّةً             "  يلزم  ال لزوم ما  "

ومن شواهد ذلك   .  ، عالوةً على موسيقا القافية النّابعة من حرف الروي         موسيقية جميلة اإليقاع  

  ] السريع     [                                                            :قول عمرو بن قميئة

اْمهــــالْكــــر َأْع تُنْْيضِ الَّتــــَأْر
 

ــْد  ــَألَتْقَ س ــْين ــ بِنْ ــنِ الــتُ عْم ـرٍو ع 
  

ــ ــْو الْ- ه درِللَّ يــْن - م ــ الم هاْم
 

 برتْتَْعْســـا ادمْيتاْ ســـ رَأتْاْلَمـــ 
  

ــاْوَأخْ ــْي فاْلَهـ ــاْم وَأْعاْهـ )3( اْمهـ

 

ــذَكَّرتْ  ــ َأْرتَـ ــضـ ــ َأْهاْاً بِهـ  اْلُهـ
  

                                                 
   .456 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

   .452نفسه  )2(
   .465  نفسه)3(
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،  داطّربافي قافيته   "  ، ثم األلف   ، ثم الهاء   ، ثم الميم   األلف  " :حروفالحيثُ التزم عمرو ب        

  ] الطويل  [                 : ويقول إياس بن قبيصة.  مع المحافظة على الحركات المستخدمة

ــِئْن ــلَ ــاْ َأنَ تُ الْْألاْ مــو ْىهال ــاْتِّب هاْع
 

ــ  ــدتْاْمـ ــةٌ اْ حْين ولَـ ــن ربعيـ  صـ
  

ـ  تُعْ فَهْل ـ اْ بِقَ عـةٌ مـنْ    بقْ ْيجِزنِّ ه1( اْع(

 

ــْم  ــر َأن اَألْرَألَ ــ تَ ــسض رْح  حةٌْيب فَ
  

  ] الطويل [ :  فزاريويقوُل شاعٌر .     فإياس التزم باأللف والعين والهاء واأللف بشكٍل مطَّرد 

ـ  ةُراْزفَ ـ  سٍْي قَ ْس حـ  ب ـ  سٍْي قَ ن لُاْضاْه
 

     مــْيهف ــزالْعو ــزْيــتُ الْعةُ باْرفَــز
  

اْنَبـ  لِ ه ـ  سٍْيقَ ـ ي الْ  ف ـ لُاْج رِ مِْيدقَ 2( اْه(

 

ــلَ  ــا الْه عــقَ الْةُز ــالْ وءاْسْع حســب  ْيذ الَّ
  

ومن الجدير ذكره أن التزام الشّعراء بهذه        ف والالم والهاء واأللف ،    فالشَّاعر التزم باألل           

 كما أن التـزامهم     –عنترة  ل باستثناء قصيدة    –تصر على المقطوعات دون القصائد      قاألحرف قد ا  

  . فاق الحرفين ليصَل إلى ثالثة أحرف بل أربعة في بعض المقطوعات

، إالّ أنَّهم وقعوا فـي       ، وإعطائها أولوية قصوى    قافيةورغم عناية هؤالء الجاهليين بال              

وا بتكـرار   م، حيثُ قا   )3 (، من ذلك وقوعهم في اإليطاء      خذُ على الشّعراء  ؤبعض العيوب الّتي ت   

وهذا ما يلمـس    .  كلمة القافية بلفظها ومعناها في أماكن متقاربة من القصيدة أو المقطوعة نفسها           

  ] الطويل     [                                                : انفي قول أحد شعراء بني شيب

ــْوَأو ــب بِْىلَ ــ الْتْي عــز ع قَالْ زــاْب ِلِئ
 

لَعْمـــرِْي لَبِـــْسطَاْم َأحـــقُّ بِفَـــْضلهاْ  
  

  
                                                 

  .ومن الجدير ذكره أن البيت األول أصابه الخرم  . 358 – 357 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني ) 1(

   .511 – 510نفسه  )2(
مختـصر القـوافي              ، ابـن جنّـي ،       "  ومعنى واحـد     شعر واحد بين كلمتين بلفظ واحد     هو أن تجمع في     "  )3(

وأقبح ... قافية في الشّعر    ة ال دهو إعا : " وفي المعنى نفسه يقول التّنوخي       . 219 "العروض ومختصر القوافي    " 

   .125 القوافي، ... " اإليطاء ما تقارب ، مثل أن يكون البيتان متجاورين أو بينهما بيت أو اثنان 
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ــاْذَِإ ج ــد ي وــفَ الْم ــرِخْ ــاْنَ ملُّ كُ ِلض
 

 عـن عـز قَومنَـاْ - َأبيتَ اللَّعـن   -فَساِْئْل   
  

ــَأو ضربهــلْ ِلم ــشِبكَ ب يقَالْ نــاْب ِلِئ
 

ــرةً   ُأســاً و مــاْسِ قَو ــز النَّ نَاْ َأعــس َألَ
  

ــو ــ لَعِئاْقَ يــ نُتْس هقَلْ ِلةًزــاْب )1 (ِلِئ

 

ــاْ   ــاْ فَِإنَّهـ ــواْم عنْهـ ــرك اَألقْـ فَيخْبِـ
  

،  في قافية ثالثة أبيات متقاربة    "  القبائل "فالمالحظ أن الشّاعر الشّيباني قد عمد إلى لفظة                

هالوافر [       :عمرو بن السليح قول وي.  وقد وردت في األبيات جميعها باللفظ والمعنى نفس [  

ــالْ ــتُّهن بِــــ  ٍثثَــ رِورزشَهبِــ
 

 الـــد كَـــَأنـــهف ـــعمج رـــيٍلاْ لَي 
  

  ةرزِيفَاً بِـــالْجـــفُورِصيعكَالـــس
 

   ــد ــن معـ ــاْجِمِ مـ ــفَفْنَاْ ِلَألعـ  صـ
  

ــِلوبِالْ ــصخَيـ ــذُّ دمةالْ الـ رِوكُالـ
 

 لَقــي ــعٍ بِهماْنَـ ــنجمـ ــالْ مـ  ٍف عـ
  

ــتَّلْوقَ ــذَ اْنَــ ــه هراْبِــ رِورزشَــ
 

ــتْفَالْ  ــقَـ ــاْ فَـ ــاْرِس منَّـ  الًاْ نكَـ
  

ــعٍبِج ــ الْمِ مـ ــسبٍ اْتهـ )2( رِيعكَالـ

 

ــدلَفْ  ــاْنَـ ــنجِمِاْ ِلَألعـ ــ بع مـ  ٍديـ
  

بيت الخـامس   ، ويعاد ذكرها في ال     ترد في قافية البيت الثاني    "  السعير "فها هي كلمةُ              

          . ، وقافية البيت الرابع    في قافية البيت األول   "  شهرزور "، وكذلك كلمة     للفظ والمعنى نفسيهما  با

، أمـا سـبب وقـوع         في شعر الجاهليين المنظوم في ديار العجـم        ةٌواألمثلة على اإليطاء كثير   

 إما تحببـاً بـذكرها أو       الشّعراء في هذا العيب فالظّاهر أنّهم أعادوا كلمة القافية بلفظها ومعناها          

 أن الشعراء لم يقعـوا فـي عيـب          رىغير أنّني أ  .  عجزاً منهم في اإلتيان بكلمة تنوب مكانها      
                                                 

   .509 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني )1(

  ]الطويل   [ :                                 مرئ القيس ومن أمثلة ذلك أيضاً قول ا . 454 – 453  نفسه)2(
ِإوــن ــرِقالْ فَاْنَيصرِم تَــ ــرِغَ بيــ بيــ
 

ــ  ــنِإفَــ ــا فَاْنَيلص تَــ ــنَي بةُلْقَراْبــ  اْنَــ
  

ـــوـــ اْمهـــ آٍتوف ـــي الزـــرِ قَنِاْميب
 

ــتَراْجَأ  ــاْنَـ ــاْ مـ ــتَاْ فَـ ــُؤ سي لَـ  بويـ
  

ــلَو ــنكـ ــىرواْ ن مـ ــرِغَ باْر التُّـ  بيـ
 

 لَـــويرِ غَســـيـــباً ماْنَـــ تَنتْءـــ داْيره 
  

    .361 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
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، أو أمام نماذج مبدعة متْقنة كالّتي        اإليطاء وخصوصاً حينما نقفُ أمام شاعرٍ فحل كامرئ القيس        

إما أن تكون   :  أحد سببين ، األول   ي إلى   أما سبب وجود هذا العيب فيعود في تقدير       .  مر ذكرها 

؛   قد نالها عبثُ الرواة فلم تصل إلينا بصورتها الـصحيحة          -الكثير   وغيرها   -  السابقة األشعار

     جمـع الـشعر    " في القسم الثّـاني مـن الدراسـة          -وهذا ما لُمس بقوة في اختالف الروايات        

قصائد والمقطوعات قد فقدت عدداً من أبياتها بفعـل عامـل            أن تكون هذه ال    واآلخر -"  وتوثيقه

، مما أدى إلى تقارب بعض أبياتها المقفّـاة بالكلمـة             العرب لجغْرافي عن أرض  الغربة والبعد ا  

  .  وهذا التّخريج ال ينفي احتمالية أن يكون الشّعراء قد وقعوا فعالً في عيب اإليطاء، المشتركة

،  ، حيثُ اختلفت الحروفُ والحركات قبل حرف الروي        )1( " السناد  " أيضاً         ومن العيوب 

  ] الخفيف [:قول أبي بن زيدي،  ، والواو في حرف التّأسيس الياء:  وخصوصاً الجمع بين حرفي

فُيع ضـــفُّلَـــَأ ْ الَعٍ واْ بـــزجِـــ
 

ــ ينِإ  ــاْ خَنكُ ــ الزكنَ اْمــن ــ ْ الَ فَ اْع 
  

طَء حــو ــاًنَ ــي فءيض تُ هــس فُويا ال
 

 وــي ــ اِإلنِيمـ ــهلَـ ــن َأو لَـ  اْوْأ جـ
  

ــت ــحيح صـ ــكْ ماْهلُاْبر سـ فُوفُـ
 

ــاْتَجم ز رِتَاْذَ  ــةً غَبـ ــ الْةَرمـ  ومـ
  

ـ  نملَاعفَ ـ  و لَ س متَ ذْ إِ تُع ـ س )2( فُيضتَ

 

ــكُ  ــتُنْ ف يح مــي ــْئجِ لَاْه ــ َأكتُ سعى 
  

 ومثـاُل هـذا قـول        ، " الفاء " بين الواو والياء في سناد حرف الروي         يبحيثُ خلط أُ            

  ]المتقارب [                                                                    : امرئ القيس

                                                 
. ا غير المكروه ، وغالباً ما يتعلّق بحركات حروف ما قبـل الـروي              له أنواع كثيرة ، منها المكروه ، ومنه        )1(

 – 130 القوافي ، التّنوخي ،     220 – 219 "العروض ومختصر القوافي    " مختصر القوافي   ابن جنّي ،    : ينظر  

.   " هو اختالفُ ما يراعى قبل الروي من الحـروف والحركـات            "  كونُه عيباً من عيوب القافية       دوالسنّا . 131

المرشـد إلـى فهـم      المجذوب ، عبد اهللا الطيِّب ،       :  ، ينظر    168 علم العروض والقافية  عتيق ، عبد العزيز ،      

   .1/29 أشعار العرب

   .356 – 355 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(
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وِوــر ــدتُ ــص وميي النَّ ــداْرِخَي الْبِتُ ي
 

 ــد ــا عووتَغْ ــلَ ــصطَشِ حوى الْ  اْدهاْتَ
  

حــب تَ َأفََأصمزــتَ م ــنْع اْهــد اْ صدو
 

 ــــواللَّه ــــكجِبعيو الْوعمــــستُاْم 
  

ــ حاْودــس ــحي الْثُ تُنْ الْاْي ءجاْلــد 1( ي(

 

ــ  ــِإفَـ ــ دكن يـ ــ َأرهـ ــه دوىتَـ  نَـ
  

  ] الطويل : [  شاعر بني سعد، ومن ذلك قوُل )2( " التّضمين "ووقع الشّعراء أيضاً في عيب     

ــوــ تَلُّجممٍيالْ وــجموــ الَّعتتَــي رى
 

ــلَ  ــل عدقَ ــتْم ــخ وسي قَ ــلُّ كُفُدنْ اْه 
  

)3( ىدي النَّ  ف بكَّرم الْ مخْ الض فُرا الشَّ نَلَ

 

 اْنَـــنََّأ ورِومـــي اُأل فـــداْمـــ عاْنَّـــَأبِ 
  

 " بَِأنَّاْ عماْد  "حظ أن البيت الثاني جاء مكَمِّالً معنى البيت األول ، حيث اشتمل في عبارة               ويال    

  ]الطويل :[  العاصويقول عمرو بن.  معموليه فأتم معنى الفعل باحتوائه" علمت " على مفعولي 

لَــومنْــ يــلْ قَهــوِاْاً غَبيــاً ح ثُيي ــماْم
 

ــا الْذَِإ  مرــء ــ يم لَ ــاْع طَكرتْ ماً يــح به 
  

ــ ذُاْذَِإ كَأتْر ــلُاْثَم ــ تَاْه ــفَالُْ َألم 4( اْم(

 

ــ  ــ وىضقَ ــاً مرطَ ــهنْ ي سيرــَأاً و صبتْح 
  

                 ل فعل الشّرط وأداتُهفي حين اشتمل البيـت الثّـاني علـى           وهنا جاء في البيت األو ،

  ] المتقارب [                                  :  ويلد الهذليويقوُل خ . " ىقض "جواب الشّرط 

                                                 
  ]الوافر     [   :          - جور - قول بهرام جوبين  ومنه أيضاً .363 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

ــ ــمهنََّأبِـ ــا د قَـ ــوحضـ ــبِ عيا ِلـ اْديـ
 

ــلَ  ــ عدقَــ ــ اَألملــ ــ بِماْنَــ  ضٍر َألِّكُــ
  

ــــزِعيزهــــ الْممسودــــالْ ومسواْد
 

 تُكْــــلَملُــــ مكَوهمــــقَ وهــــتُرنْ مهم 
  

تَوــر ــبهـ ــ من مـ ــيتفَاْخَـ  اْدوور الْـ
 

 يرِاْذَ حــــقْعــــي تَمهدوســــ ُأكلْــــتفَ 
  

   .433 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

أالّ : " وهو عند عبد العزيـز عتيـق        .  135  القوافي التنوخي ،     ."هو تمام وزن البيت قبل تمام المعنى         " )2(

  .166 علم العروض والقافية" يستقلَّ البيتُ بمعناه ، بل يكون المعنى مجزوءاً بين بيتين 

   .507 – 506 "الجمع والتوثيق " لقسم الثاني ا )3(

   .458 -  457نفسه  )4(
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تــباْكَ خَطَّــه الْقِّ ِإذْي الــربِ فــ
 

 ِإنِّــوــياْ قَــاْ كَممــَل متَــي الْلاْك 
  

)1( ِئــباْغَى الْيــر ْ  الَاْرِ مــمــن اَألمــ

 

 ــر ــشَّي ــر الْاْحهد الْاْى ال طْضمــِئن م 
  

  .  البيت الثّانيوَل القول فيقثُ ذكر فعل القوِل وفاعلَه في البيت األول وضمن محي          

א− א :א

، إالّ أن الشّعراء     رغم أهمية الموسيقا الخارجية في ترسُّمِ إيقاع القصيدة أو المقطوعة                   

اخلية تظهر من خالل     بل عمدوا إلى موسيقا د     ، لم يكتفوا بها وحدها في تشكيل موسيقا أشعارهم       

فرغم اطّراد  .  ، أو األبيات المجتمعة في لوحة شجية اإليقاع        ف في البيت الواحد   وحراأللفاظ وال 

، وهيمنتهـا علـى       على امتداد أبيات النّص الـشّعري      –، والقافية     الوزن –الموسيقا الخارجية   

ـ الّ أن الشّعر المنظوم في أرض العجم قد اشتمل على أ          غمات ، إ  نَّالالتّّناسب واالنسجام في     وانٍ ل

  . " الموسيقا الداخلية "، وهذا ما يطلقُ عليه اسم  فه وكلماتهوحرموسيقية متنوعة ظهرت في 

،  )2( " الشِّعري الصوتي الّذي يحقّقُه األسلوب   االنسجام   "تُعرفُ الموسيقا الداخلية أنّها ذلك           

، أو قـل     ، يحس هذا االنسجام الموسيقي ولكنّه ال يتبينُه        وقارُئ الشّعر القديم والجاهلي خاصةً     "

، ألن الموسيقا في الشِّعر ليست       )3( " ال يكاد يقدر على قياسه وضبطه بوسائل العروض المألوفة        

، وهـي    اءحوى وسائل اإلي  ، وإنّما هي وسيلةٌ من أق      ليه وتظهر في ثناياه   إحلّةً خارجية تضاف    

، وهنالك من الباحثين المحـدثين       )4( األقدر على التّعبير عن كلِّ ما هو عميق وخفي في النّفس          

إن موسيقا الشِّعر    : " ، وفي هذا يقوُل أحمد علي دهمان       من قدم الموسيقا الداخلية على الخارجية     

                                                 
   .448نفسه  )1(
   .283 "قضاياه الفنية والموضوعية " الشّعر الجاهلي محمد ، إبراهيم عبد الرحمن ، )2(

   .284 نفسه )3(

   .162 عن بناء القصيدة العربية الحديثةزايد ، على عشري ، : ينظر  )4(
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الخارجي الّذي يحفظُ للقصيدة العربية بنيتها      ، فتلك هي اإلطار      ليست في أوزانه وقوافيه فحسب    

وإن يكن هذا الـرأي فـإنّني       .  )1( " ي الموسيقا الداخلية  ه، ولكن موسيقا الشِّعر األصلية       الفنية

، أما الداخلية فهـي شـذراتٌ        ة هي عماد اإليقاع في القصيدة العربية      يقا الخارج رى أن الموسي  أ

وهكـذا تـسير    .  ، وتكسبه قيمةً إيقاعية    سموعمص الشِّعري تلون جرسه ال    متناثرة في جسم النَّ   

  :  ما يظْهِره المحوران اآلتيانذا، وه ى عليهاية بمحاذاة الخارجية دون أن تطغالموسيقا الداخل

:אא.1

،  ي جانبٍ كبيرٍ من أشعارهم    عمد شعراء الجاهلية في أرض العجم إلى موسيقا التّكرار ف                 

، رابطين   وذلك عن طريق تكرار كلمة أو أكثر غير مرة في البيت الواحد أو األبيات المتجاورة              

  ] الطويل [        : ومن ذلك قوُل النّعمان بن المنذر.  التّكرار بالمعنى في جلِّ أبياتهم المنظومة

ــ سلُتُقْينيــالْ و مــ ْ  الَتُو ــ كشَ ُلزِاْنَ
 

ــَأ  سيــ ِإر ــىلَ ك سرىَأ وــع ــ َأملَ  هنَّ
  

ــح اْيتــي ف ــد ــ لَاْينْي ال ــالْ قٍَلاْي ُلِئ
 

 ــو اْمج ــز عــي م َأن ــ َأن متَوــنَِّإ و اْم 
  

ـ  و يتومفَ ـ  تُ ملَ ـ لَ إِ بسنْ يك ـ اْذَ الر )2( ُلِئ

 

ــقُفَ  ــنَ ِلتُلْ ــيسفْ ــلْ ِلسي لَ موــت م فَدع 
  

  وذلك ألن القصيدة قامت على     ؛ أربع مرات في ثالثة أبيات    "  الموت "النّعمان كرر كلمة         ف  

    فكرة الموت الّتي تراءت له  همـن   فاستحضاره.   فغلبت على أبيات قصيدت نـابع هللموت وألفاظ 

،   وانـسجاماً موسـيقياً     تناغمـاً   القصيدةَ ، كما أن لفظة الموت قد كَست       وُل إليه ؤواقعه الّذي سي  

، بل إن هذا السامع      ويلمس هذا االنسجام في محاولة القارئ استبدالَل لفظة الموت بكلمة أخرى          

  ] الطويل  [  :ويقوُل شاعر فزاري. كُلِّها  ليتنبه للفظة الموت قبل أن يسمعها في أماكن تكرارها

                                                 
  .151 "قضايا نظرية ودراسات تطبيقية " د العربي القديم النّق )1(
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ـ  ةُراْزفَ ـ  سٍي قَ ح سـ  ب ـ  سٍي قَ ن لُاْضاْه
 

     مهــيف ــزالْعو ــزــتُ الْعيةُ باْرفَــز
  

ــب ــ ِلهاْنَ ــسٍيقَ ــي الْ ف ــلُاْج رِمِيدقَ اْه
 

ــلَ  ــا الْه عــقَ الْةُز عاْسءــالْ و حســب  يذ الَّ
  

ـــيمخُْأ بِـــدرىـــلَثْ مفَاْه ـــلُاْنَياْه
 

ــفَ  مــاْذَ ِإاْ ذَن م ــ اَألد ــ ِإفُّكُ ــى الْلَ الَع ْ 
  

اْهــلُاْعف واْهدجــ مسٍي قَــرآثمــ
 

ـ  تَاْهيهفَ  ـ ع أَ د قَ ـ ا الْ ي ـ  الَّ نورقُ تـ  ي م تْض 
  

ـ لُاْنَ ي مِوجى النُّ رج م ي ف سِمى الشَّ لَِإ اْه!
 

 ــوــ َأْلهحِإد ــنم دي ــوفِّــكَاً بِمه 
  

ِإون فْ يسدو فْا يسد سِاْى النَّ لَ ع لُاْ ح1( اْه(

 

 ِإوــن ي صلحــو ا يصلــح ــعيم جكاْذَ ِل  اْنَ
  

،  العز / ، فزارة  فزارة [:   بطائفة من الكلمات المكررة على النّحو اآلتي       مرصعةٌاألبيات  ف     

ة  والعزم / ، قيس  ، لقيس  ، قيس  قيس / ، العز م  ، دُّ ، يم  دوا  / كفّـه ، ب  األكـفّ  / ديـصلح  ،

يفسد  يفسدوا / يصلح ، [   كلمات وقد بلغ     انتشرت في كُلِّ أبيات القصيدة بشكٍل مطّرد        فهذه سبع ،

س المقطوعة حلّةً إيقاعيـة     والتّكرار هنا ألب  .   أبيات فقط  د تكرارها ثماني عشرة مرة في ستة      عد

أجزاء المقطوعة بتكرار اللفظة أو إحدى مشتقّاتها للداللة         استطاع الشّاعر من خاللها ربطَ       جميلة

، فالعز والعال واإلصالح واإلفساد وغيرها هي معجم لفظي لمعـاني            على التّأكيد وبيان األهمية   

واستطاع الشّاعر من خالل تكرار اسم قبيلته بمصاحبة هذه         .  ، وكلُّها مرتبطةٌ بقبيلة قيس     الفخر

 ة اللفظيالماد       همكانةَ قوم ـ          ة من أوصاف الفخر أن يبرِز ي ، كما أن التّكرار أسهم بشكٍل بـارزٍ ف

  . كُلِّها أبيات المقطوعةتردد صدى عزفها في إظهارِ نبرات ونغمات صوتية ي

،  وقد عمد الشّعراء عالوةً على تكرار الكلمات إلى تكرار الصيغ في سـياقات مختلفـة                      

  ] الطويل [  : ، وهذا ظاهر في قول شاعر شيباني رار صيغة أفعل في ميدان الفخرومن ذلك تك

َأوــو ــب بِىلَ يــ الْت عــز ع قَ الْزــاْب ِلِئ
 

لَعمـــرِي لَبِـــسطَاْم َأحـــقُّ بِفَـــضلهاْ  
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ــاْذَِإ ج ــد ي وــفَ الْم ــرِخْ ــاْنَ ملُّ كُ ِلض
 

 عـن عـز قَومنَـاْ -عـن  َأبيتَ اللَّ  -فَساِْئْل   
  

ــَأو ضربهــلْ ِلم ــشِبكَ ب يقَ الْنــاْب ِلِئ
 

ــرةً   ُأســاً و مــاْسِ قَو ــز النَّ نَاْ َأعــس َألَ
  

ــو ــ لَعِئاْقَ يــ نُتْس هقَلْ ِلةًزــاْب )1( ِلِئ

 

ــاْ   ــاْ فَِإنَّهـ ــواْم عنْهـ ــرك اَألقْـ فَيخْبِـ
  

ثالثَ مرات في   "   القبائل " ، و  ترد أربع مرات في ثالثة أبيات     "  العز "فها هي كلمة              

، هـذه   ، والثّالث األول:  في حين جاءت في البيتين .  مرتين في بيتين  "  القوم " ، و  ثالثة أبيات 

ي مقطوعة فخرية   ، وقد جاءت ف    وهي على وزن أفعل   "  ، أضرب  ، أعز  ، أولى  أحقّ "الصيغ  

، وذلك ألن الموسيقا واألسلوب      وهذه الدراسة يمكن أن تدخل في ثنايا األسلوب       .  بهدف التّفضيل 

  . يلتقيان في العديد من التّقاطعات

                                                 
  ]الكامل      [ :              التّكرار أيضاً قول عنترة  ومن شواهد .509 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

ــِإن ــدن جفْاْ كَـ ــك بِالـ ــومنُـ دوعِ يجـ
 

ـ  دنَــت الَْل قَــد عبــاْيــ   يدبِمنيــةُ فَانْـ
  

ــر صــفُ الز ــ اْمهو ــي ــسنِ علَ ح وود
 

 ى بكَــ علَــي فَقَــد يكــ تَبَل ِإن عبــاْيــ 
  

ــ ــويفـ ــلِّ يـ ــ كُـ ــرهن جدمٍ ذكْـ  ديـ
 

 يِئلاْ فَفَعـــيا دمـــو ســـفَكُ ِإنَل عبـــاْيـــ 
  

بصيغتها النّدائية المرخّمـة ،     " عبلة  " وهنا يكرِّر اسم محبوبته      . 467 - 466 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني   

    حبتكرارها بالنسبة للشّاعر   واسم المحبوبة من األلفاظ الم ى       بفي القلب وهو س   في النّف   لما له من مكانة .  كما أن

 وكأنَّه يعيشُ جـو     ، وهذا المتلقّي نفسه يحسُّ بذلك     يتنبه للمنادى قبل نطقه     " يا  " المتلقّي لدى سماعه حرف النّداء      

ومن التّكرار أيضاً قـول     . القصيدة بتناغم ألفاظها المتكرِّرة وانسجامها ؛ نتيجة تشابك معانيها وتقارب مخارجها            

  ]الطويل [                                                                                       : شاعر سعدي
ـ رم الْ مخْ الـض  فُرا الـشَّ  نَلَ ـ  بكَّ ـ   ف ىدي النَّ

 
ــاْ   ــورِ وَأنَّنَـ ــي اُألمـ ــاْد فـ ــاْ عمـ بَِأنَّـ

  
ــا اجذَِإ ــزتُ ــج الْضِيبِالْ بِ جِاْممــالطُّ و  ىلَ

 
وَأنَّــاْ لُيــوثُ النَّــاْسِ فــي كُــلِّ مــْأزٍِق  

  
  ]المتقارب               [                  :        وقول امرئ القيس  .507 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

ــداْ  ــاً عميــ ــذَكُّر قَلْبــ ــاْج التَّــ فَهــ
 

ــرتَ  ــوداْ  َأَأذْكَـ ــن يعـ ــاْ لَـ ــسك مـ   نَفْـ
  

اْوديتَقــــســــاْ مكُنْــــتَ لَه ــــاْنمَأز 
 

 تَــــــذَكَّرتَ هنْــــــداً وَأتْراْبهــــــاْ 
  

  ]الطويل               [                              :         وقوله  .  362 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
ــاْ ــدوك ع ــاْن ــوحء الْ ــيشِ منِّ ــى علَ ِلاْ ب 

 
ــ  ــد ىداْفَعـ ــياْعـ ــوء بـ ــٍةرٍ ونَعن ثَـ  جـ
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والتّكرار سواء أكان تكراراً في األساليب والصيغ أم تكراراً في المفردات والعبـارات                       

  محاولةٌ أسلوبي بل الشّاعرِ لتأكيد معانيه     فإنّهمبتغاه    ة من ق ةالقيمـةُ     .  ، وبيان أهمي في حين تظهر

ليهـا أبيـاتُ    الموسيقية في إعادة الشّاعر أللفاظه وأساليبه وكأنّه يرتدُّ إلى ألفاظ بعينها تقـوم ع             

  .القصيدة أو المقطوعة 

:אא.2

            الجاهلي ة فـي ثنايـا الكلمـات             عمد شعراءة في أرض العجم إلى إيجاد موسيقا خفي  ،

امع دون إدراك ملموسٍ    ينة  وحروقد قامت هذه الموسيقا على      .  ُل معها ع، فيتفا  حسُّها السمعي ف

 وهذا ما يلمس فـي       .، إضافةً إلى حسن وقعها ورتالة ترددها       شكّلت خصوصيةً للنّص الشّعري   

  ] الطويل                      [            :                     ن التّغلبيقول البراق بن روحا

لَيعـ  اْه ـ  يى كَالـس   فَتَ ـ اْمجتَ الْ اْف فَ اْرِي
 

 حـــٍةيضٍ قَبِالً بِـــَأراْتَـــبح مغْفََأصـــ 
  

ــاْورقَ ِإخْاْوفَـــ ــاْاً لَـــه ومونَـ اِْليـ
 

 ــد ــوقَ الْ َأص حبــر ــاْب قُ في اْدــٍةرِ غُر ب 
  

ــ بع ــع جريــٍتاْر هِجالْ ي نوــاْب ي1( اْك(

 

 لحي  ـ  فُ نَـو ـ   حـشَ  يوِاْى طَ ـ  اْاً س مد حاًف 
  

في تقـسيمه  ، حيثُ جمع  المنونة في هذه األبيات قد حشَد طائفةً من األسماء النّكرة   والبراقُ     

ـ  اْهعلَي ، حةيضٍ قَبِ َأر،   اًفح دم اْس،   اً حشَ يوِاْطَ ،   ىفُ نَو يحل[ :  بين الكلمات المزدوجة    ، ى فَتَ

اْد رِ غُرةفَ ، بقَ ِإخْ اْورتها وتنوينها   وهذه الثّنائيات والمفردات مشتركة في إنكارها       ]اًنَاْوواسمي   ،

ية وما لهما   موسيقا الوزن والقاف  لى  إفباإلضافة  .  وقد أحدثَ نطقُها أثراً صوتياً بارزاً في األبيات       

    الشّاعر من وقعٍ في األذن يستعين همتشابهةفي تقسيم وكلمات تُشَكُِّل مجتمعةً موسـيقا    بأحرف ،

  ]الطويل    [   : ومن هذا اللون الموسيقي قوُل إياس بن قبيصة.  جميلة مطربة في ثنايا األبيات
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ــْل فَهــ تُع ــن بقْيجِزنِّ ــةٌ م ــاْ بِقَع هاْع
 

 ــم ــر َأن اَألرَألَ ــ تَ حر ضــس  حةٌيب فَ
  

ددــر ــاْ بِطَىتُ علَ اِْئهــن م  ــر اْسهاْع
 

 بمثُووـــثَّ الـــدثَـــٍة ببـــىم ٍةسرطب 
  

َألع  ـنم لَم بـ اْ ج اْنُه  ـنم   اْ شُـجه1( اْع(

 

 اْنَنَــطــر بيخْخَطِّــي يتُ والْدموَأقْــ 
  

"  ، بقـاع   ، بقعة  تعجز "والمتأمل لعجز البيت األول يجد فيه سيطرةً لحرف العين في                     

 وتتجلّى الـصورةُ    – العين   –وهذا البروز للعين جاء من هيمنة القافية المتمثّلة في حرف الروي            

هاء جـاءت   ال، ف  " ، جبانها  بطائها "وذلك حينما نقفُ أمام الكلمتين      "  ها "وضوحاً في الضمير    

، وهنا يحاوُل الشّاعر استدعاء متعلّقات القافيـة         ، أما األلف فهي الخروج     وصالً لحرف الروي  

          هويِّ نفسلموسيقا الر هة للبيت عالوةً على توظيفاخليفالقافيـة تمثِّـُل    .  ليوظّفها في الموسيقا الد

 لموسيقا الخفية المتناغمة بـين أحـرف البيـت         الموسيقا الخارجية غير أن أثرها امتد إلى تلك ا        

، وهكذا يكون الشعراء قد جعلوا للقافية ومتعلّقاتها حضوراً بارزاً فـي خلـق الموسـيقا                 الواحد

  . االداخلية في محاولة للمواءمة بين شقّي الموسيق

، وهذا ما يالحـظُ       فريداً  يقيم عليها انسجاماً صوتياً    عدة وقد يعمد الشّاعر إلى أحرف              

  ] الطويل                                                    [ :     في قول خداش بن زهير

                                                 
رهـا فـي    ومن النّماذج الّتي تبرز أهمية القافية وتكشفُ عـن دو         .   358 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني    )1(

  ]الخفيف  [                                                           :     زيد موسيقا الحروف قول أبي بن 
فُيع ضــــفُّلَــــَأ ْ الَعٍ واْ بــــزجِــــ

 
ــ ينِإ  ــاْ خَنكُـ ــ الزكنَـ ــناْمـ ــ ْ الَ فَـ  اْعـ

  
ــت ــحيح صــ ــكْ ماْهلُاْبر ســ فُوفُــ
 

 ومـــــ الْةَرمـــــةً غَبـــــاْتَج مز رِتَاْذَ 
  

ــقِّعي ْ الَ ــكبـ ــ اْ مـ ــرِخَ الْبوصيـ فُيـ
 

ــتْفُ تَنِإ  ــلْ ِإاِهللا وينـــ ــوجفَ اًفَـــ  اًعـــ
  

" الفـاء   " فالشّاعر في هذه األبيات قد استحضر حرف الروي          . 356 - 355 "الجمع والتوثيق   " القسم الثاني   

          في قوِله وهذا ظاهر ، هفي ألفاظ أبيات ةوهذا الحضور للفـاء   ... " وعاً  فج، إلفاً  ، مكفوف ، تفتني    ، ألف  : " بقو

فيخلق انسجاما صوتياً مرتَّالً يظهر صداه في أذن السامع ، وخصوصا حينمـا             ، يتناغم مع حضورها في القافية      

  .نّبرة الصوتية لألحرف والكلماتوهذا يكشفُ عن دور تلك الموسيقا في ال... " ألف ، تفتني إلفاً فجوعاً : " يقرأ 
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ــ ُأتــي ــذ اْح لَنَ اللَّي ــع م ــب ــِل ي جِراْفَ
 

ــ  ــ دنَواَْلَمـ ــ ِللْاْنَـ ــلوَأه بِاْقبـ  اْهـ
  

ــب ياْكَتَ ــِئ ضاْرزِا الْهــع الْي زــاْم رخفَ
 

 ُأتــتْي ــح ــاْ لَنَ ــتَر و بكْ تَح ــاِْلو اِْئه 
  

ــدهرِ ــي َأوِل ال ف ــم لَه ــاْن ــراْنَ وكَ ص
 

ــاْءتْ  جويــر ــ شٌ قُ اْحلفيمبِج نــم  عهِ
  

ـ  دي الـص   ف اْاء ِلم شفَ ـ  بغْرِ والْ هراْض ظَ
 

ــتْاْوكَ  ــرينَ ــو قُ ــ ظَهرشٌ لَ ــي اْنَ  هِمعلَ
  

ــ ــشَْأنَّهم بِالْكَــ ــمــ مراْرفية ســ
 

 ــح تْبد وــم ــنَه ــم بكْ ــسر فَلَ  همتَطع نَ
  

ن وآخـــروولُـــ أََهمحـــقُ مـــنْويلْ
 

ــ  مــتْاْو رِحب  بــر ــكْ ــدعبو تَثُ  ي وتَ
  

ــاْمغَ ــومـ ــرهةُ يـ ــ مٍ شَـ هراْمتَظَـ
 

 نـ  لَد ـ  د غُ ـ  ىوةً حتَّ ـ  اللَّ ى َأتَ ا ُليلَـتْ نْوج 
  

ــو اْه افَزِنتْرــض ــلَيفَ س ــ م عاْور1(م(

 

ــ  ماْواَْل ذَاْ زــد ــ بْأك ال ــتْاْ تَخَىحتَّ  ذَلَ
  

،  ُأتيحـتْ  : "  مرات أيـضاً فـي     ا ثماني  وتاء التّأنيث ورد تكرارها فيه     ثمانيةٌفاألبياتُ          

وهذا التّكـرار لتـاء التّأنيـث       "  ، ارفضتْ   تخاذلتْ ، لتْ، انج   برِحتْ  ،تْب ح ، ، كانتْ  جاءتْ

الساكنة لم يأت عبثاً دون طائل تحته وإنّما يولِّد وقْعاً في أذن السامع يتناغم مع موضوع القصيدة                 

 حيثُ استخدم الشّاعر هذه األفعال الملْحقَة بتاء التّأنيـث أثنـاء عرضـه              – اإلنصاف   –الرئيس  

  . العربية موضِّحاً عالقة قبيلته معهاللقبائل 

                    في قوِله هنفس ن موسيقا أخرى ناتجة من التّأنيثليفي البيتين األو أهلها " : كما وتظهر  ،

، والخامس فـي     ، والرابع  الثّالث:  ، وهذه الموسيقا تُلْمس أيضاً في األبيات       " ، يرضاها  لوائها

 ضمائر معينة تتجلّى صورتها فـي       وسيطرةُ".  ، كأنّهم  ، تستطعهم  هم، علي  هم، ل  جمعهم "قوله  

  ] الطويل      [                                           :                قول قيس بن مسعود

ـــمُلآكـــ عاْمنْـــ عكُدمـــ ورِاْشَمب
 

ــينغُ  ــاْنَغَْأ واْنَـ ــاْنَ غاْنَـ ــلَاْغَ واْنَـ  اْنَـ
  

                                                 
  .ومن الجدير ذكره أن البيت األول أصابه الخرم  . 443 - 442 "الجمع والتوثيق " اني  القسم الث)1(
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ــاْنَّــبرقْي ْ الَفَــ كُنْ ممالــد هرــاْ ر ك1(ب(

 

ــ  ــ نَنِإفَ حَأن ــر ــاْنَلْس ــيفَلَْأ بِ ص حٍةفَي 
  

، وبلغ تكرارها ستَّ مرات في بيتين فقط         المتكلِّم بقوة في البيتين   "  ناء "حيثُ حضرت             

    مير الجمعي قولُهيصَل عدد ضمائر الجمـع إلـى       ل"  ، منكم  ، نحن  عندكم : " ويضافُ لهذا الض

، وهذا الحشد إذا ما أضيفَ إليه تكرار حرف الغـين فإنَّـه يـشكُِّل                 فقط تسعة ضمائر في بيتين   

  . سطوةً لنبرة معينة نابعة من نطقه وسماعه على السواء

، وتنـاغم    صر على موسـيقا التّكـرار     تومن الجدير ذكره أن الموسيقا الداخلية ال تق                 

، بل إن مجالها يمتدُّ إلى ما بعد ذلك لتصَل إلى البديع وما فيه مـن طبـاق                   الحروف والكلمات 

 على األسلوب في هـذه      تغير أن دراسة البديع وغيره قد اقتصر      .  ومقابلة وجناس وما شاكلها   

  . ، لذلك ال حاجة للتّكرار بعداً عن اإلطنابِ واإلطالة الدراسة

، وأولوها   ن شعراء المهجر الجاهلي قد عنوا بالموسيقا عنايةً فائقة        إ: وخالصة المقال             

  . ، في حين بلغت عنايتُهم ذروتها في الموسيقا الخارجية اهتماماً خاصاً

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .474 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(
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א א א−א :א

، ذاهبين   ، فضرب كلٌّ منهم بسهم     لشّعريةاختلفت نظرة النّقّاد والباحثين إلى الصورة ا                

، فما   هيتها انطالقاً من تصوراتهم حولها    وماإلى تصورات جسدوا فيها مالمح الصورة الشّعرية        

  ؟  ؟ وكيف وظّفها شعراء الجاهلية في أرض العجم الصورة الشعرية

ورةُ في الشِّعر ليست إالّ تعبيراً      الص : " ذهب بعض الباحثين إلى تعريف الصورة قائالً               

والصورة .  )1( " ؛ يعانيها الشّاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة          عن حالة نفسية معينة   

ب ، ألن الخطـا    ، تتكامُل مع فن اإليقاع والموسيقا      )2( عنصر أصيل من عناصر العمل األدبي     

 في ذلك على اللّغة      فهي نقُل صورة من العقل معتمدةً      ، )3( ائيالشّعري في مجمله هو خطاب إيح     

، فهي   )5(  ووسيلةً لصياغته  ة الصورة من كونها أداةً للخيال     وتنبع أهمي .  )4( الشّفوية أو الكتابية  

، تنحصر أهميتها فيما تحدثُه فـي المعنـى مـن خـصوصية              ن طرق التّعبير  مطريقةٌ خاصة   

 ، وتتغير   لدى الشّاعر  ةذه التّعريفات أن الصورة مرتبطةٌ بالحالة النّفسي      ويتّضح من ه  .  )6(وتأثير

                                                 
   .82 مقوماتها الفنية ، وطاقتها اإلبداعية: لغة الشِّعر العربي الحديث الورقي ، السعيد ،  )1(

   .137 د التّطبيقي والموازناتالنّقعفيفي ، محمد صادق ، : ينظر  )2(

   .117 األدب المملوكيسالّم ، محمد زغلول ، : ينظر  )3(

الشّكل الفنّـي الّـذي تتخـذُه األلفـاظ         " والصورة هي    . 242أصول النّقد األدبي    الشّايب ، أحمد ،     :  ينظر   )4(

تية خاضها الشّاعر ، وتهدفُ إلى قيمـة        والكلمات في النّص الشِّعري ، والّتي تعبِّر في الوقت ذاته عن تجربة ذا            

الشِّعر الجاهلي فـي    كفافي ، منذر ذيب ،       . "وهي رفع المتلقّي إلى المتأمل في واقعه من خالِل الرؤية الشّعرية            

كالم مشحون  ) " دنان  ( وهي عند المستشرق     . 252 "دراسة في الشّكل والمضمون     " ة  يكتب المختارات الشعر  

 تحمُل في تـضاعيفها فكـرة       خطوط ، ألوان ، حركة ، ظالل      : اً ؛ يتألّفُ عادةً من عناصر محسوسة        شحناً قوي 

 النّقد األدبـي بـين   درويش ، العربي حسن ،: نقالً عن  . ... "وعاطفة أي أنَّها توحي أكثر من المعنى الظّاهر  

   .315 "وقضاياه مقاييسه ، واتجاهاته ، " ثين القدامى والمحد

   .16 راث النّقدي والبالغي عند العربالصورة الفنية في التّعصفور ، جابر ، : ر ينظ )5(

   .323 نفسه: ينظر  )6(
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ـ حاسيسه في ترجمة األخيلة واألف    ، ومدى رهافة أ    اب مشاعرِه ه، وتكتمُل بالت   بتغيرها ر إلـى   اك

  .  في قوالب أبياته المختلفة الشَّاعركلمات شعرية يصبُّها

، حيثُ يرى عبد القـادر        بطريقة صياغة األلفاظ والعبارات    وقد ربطها بعض الباحثين             

القط أن الصورة الشِّعرية هي الشّكُل الفنّي النّاتج عن األلفاظ والعبارات الّتي ينظمها الشّاعر في               

 ويرى علي البطل أن الصورة الشّعرية بمثابة تشكيٍل لغوي يكونها خيال             .)1( سياق بيانيٍّ خاص  

أي أن الصورة تُستَنْبطُ من العالقات      .   )2(  معطيات متعدِّدة يعدُّ العالم المحسوس أولها      الفنّان من 

ين الصورة الـشّعرية فـي      ، وهذا بدورِه يمازج ب     اللّغوية الّتي تنتهي بطريقة خاصة في التّعبير      

 مكونة مـن نـسيجِ ألفـاظ        فالصورةُ.  ، وبين األسلوب واللّغة في تشكيل معالمها       العام مفهومها

  . وعبارات تحمُل في طياتها أحاسيس الشّاعر ومشاعره في موقف شعوريٍّ معين

                          تصويري بلغـة الشِّعر عبارة عن بناء بناء وفي هذه الفكرة يرى عبد القادر فيدوح أن

 تكون الـصورة نتاجـاً للخبـرات        ومن هذا المنطلق  .  )3( ؛ تتلون تبعاً لدفقات الشّعور     انفعالية

  .  ، وفي الوقت ذاته هي محصلة التّجربة الشِّعرية ، فهي مادة توليد العاطفة السابقة

، يقـول عـز الـدين        وهناك أيضاً من ربط الصورة بالعقل أكثر من ربطها بالواقع                   

رة أكثر من انتمائها إلى عـالم       ، تنتمي في جوهرها إلى عالم الفك       عقلية هي تركيبةٌ  : " إسماعيل
                                                 

  .292 االتجاه الوجداني في الشِّعر العربي المعاصر: ينظر  )1(

ت وفي ارتباط الصورة بالعالقـا     . 143 الصورة في الشّعر العربي حتّى آخر القرن الثّاني الهجري        :  ينظر   )2(

اللّغوية ، يرى إحسان عباس أن الشّاعر يرغب في تشكيل إدراكه الجمالي الخاص للعالم ، لذلك يعمد إلى اللغـة                    

   فـن : ينظـر   . ديدةً بطريقة جديدة فـي التّعبيـر        في بناء هذا التّصور الخاص ، وهكذا يخلقُ عالقات لغويةً ج          

   .260 الشّعر

وهنالك من ربط الصورة بالعاطفة المنبثقة عن ذاكـرة         . 368  في نقد الشِّعر العربي    االتجاه النّفسي :  ينظر   )3(

الشّاعر ، على اعتبار الصورة مشَكّلةً من مجمل الحدوس والمشاعر السبقية الّتي اكتسبها المبدع مـن حافظـة                  

: ينظـر   . الفنّـي   ذاكرة الضمير الجمعي وفق معطيات تفاعل محصلة الخبرات ودورها فـي عمليـة الخلـق                

   .368 عناصر اإلبداع الفنّي في شعر عنترةالشعراوي ، ناهد أحمد السيِّد ، 
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،   وهنا يربط عز الدين إسماعيل الصورة بعوامَل وظروف نفسية يعيـشها الـشّاعر             )1( " الواقع

،  والمالحظ في حصيلة التّعريفات السابقة أن الصورة هي األداةُ النّاجعة في التّعبير عن الخيـال              

 تلـك األحاسـيس     ، حيثُ يترجم    تعبيرٍ لغوي  ة في ذهن الشّاعر تخرج على شكلِ      فالفكرةُ الكامن 

    باللّغة وأساليبها    والمشاعر إلى أخيلة يستعين ـ         في التّعب  ، ثم  ىير عن تلك األخيلـة فيلبـسها حل

اء أو التّجريـد أو      إلى اإليح  ، وربما يعمد    ومسموعات وغيرها   من مرئيات  المحسوسات الواقعية 

  . ما شاكل ذلك

رةُ الشّعرية في الشِّعر الجاهلي المنظومِ في أرض العجم فقد تشكّلت مالمحها            أما الصو           

، وقد خضعت هذه الصورة      وفقَ المعطيات والعناصر السابقة الّتي حددها النّقاد والباحثون سالفاً        

، فخرجت صورةً حسية ما بين شمية وسمعية وذوقيـة           في ديار العجم لمدركات الحواس العامة     

، فأبدعوا فـي     البالغية  المهجر الجاهلي أيضاً في الصورة     ءاربرع شع  وقد    .لمسية وبصرية و

 معتمدين على التِّشبيه واالستعارة والمجاز وما شاكلها من ألـوان            ، رسم الصور البيانية المختلفة   

  . البيان العربي

             ة والبيانيـ       ةورغم عناية هؤالء الجاهليين في رسم صورهم الحسي  اً، إالّ أنَّهم تركـوا أنواع

،  ، حيثُ ندر نظمهم أو قلَّ بشكٍل ملحوظ في ميدان الصورة العقليـة             عدة في مضمار الصورة   

تصرت الدراسةُ  لك اق لذ.  ائية والنّقلية وغيرها من أنواع الصورة وتصانيفها      حيوكذلك الصورة اإل  

في حـين   ،  لنّماذج الجاهلية في ديار العجم     من حضورٍ بارزٍ في تلك ا      على النّوع الحسي لما له    

تُرِكَتْ الصُّورة البيانية رغم أهمِّيتها ؛ لتعاور الدِّراسات عليها عند امرئ القيس خاصة وغيـره               

 ، إضـافة لطـرق      ودواوين ترجماتو في البحوث المختلفة من دراسات        ، من المهجريين عامة  

  : اأما الصُّورة الحسِّية فهذا تفصيُل المقاِل فيه . رة الحسِّيةالعديد من جوانبها أثناء دراسة الصُّو

                                                 
  .58 النّفسي لألدب  التّفسير)1(
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א :א

، يكون قرينةَ الفهم للقارئ      ات في قالبٍ مادي   ياس للشّاعرِ التّعبير عن المعنو    تتيح الحو           

 سد الفكرةُ في هيئة   ، حيثُ تتج   وذلك ألن الشيء المحسوس بطبيعته أقرب إلى الفهم من المعقول         

لـصورة الحـسية فـال      الجاهليون تتراءى لهم ا   و.  )1( مادية محسوسة تُبصر أو تُسمع أو تُشَمُّ      

، لـذلك    ، بل يعمدون إلى تجسيدها بواسطة الحـسيات المدركـة           ذهنياً مجرداً  يتركونها معنًى 

كة علـى   ا ما يفسِّر غلبة الصورة المدر     وهذ.  )2( ظهرتْ صورهم حسيةً تنزع إلى العالم المادي      

، فالشِّعر الجاهلي المتَّسم بالواقعية والوضوح والبـساطة         ائية وما شاكلها  يحالصور العقلية أو اإل   

ومن هنـا تنبـع أهميـة        . ، ويحاوُل تَيسير المعقوالت والمجردات     ينزع إلى الحسيات المدركة   

طة الحواس المختلفـة أن     اس إذ تحاوُل هذه الصورةُ بو     –لتّجسيد واإلدراك    في ا  - الصور الحسية 

امع تجسيداً للمجرات والمعنوياتدتهيِّئ للس سَل إدراكُها ومعرفةُ ما؛ ِليتهاهها هيدومقص ، .  

وقد سار الشِّعر الجاهلي المنظوم في أرض العجم وفقَ هذه الرؤية الحسية في تـشكيل                      

، فعمد أصحابه إلى الحواس المختلفة لتجسيد الصورة في محاولة تقريبية لرسمها             مح صورِه مال

ء المهجر الجاهلي تبعـاً للحـواس       وها هي الصور الحسية الّتي شكّلها شعرا      .  مدركةً محسوسة 

  : المختلفة

  

                                                 
أما أهمية الصورة الحسية فـي الـشِّعر    . 30 الصورة في البناء الـشِّعري عبد اهللا ، محمد حسن ، :  ينظر  )1(

وعلـى الـرغم مـن أن       : " حيثُ يقـول    ) الفاعلية الحسية   (  من قانون    الجاهلي فتنبع في رأي يوسف اليوسف     

الصورة بوجه عام قد تفعُل فعلَها العجيب في حالة غيابِ خصاِئصها الحسية ، أعني التّجسيد والتّفصيل والدقّـة                  

 ، ال سـيما الـسمع       فإن الصورة الحسية أي تلك الّتي لها القدرة على استثارة الحساسات وتنشيط الحـواس             ... 

وعلى هذا القانون يسير قسم كبير من صور الشِّعر         ... والبصر ، هي ذات قدرة عظيمة على الفاعلية والتّحريك          

   .240مقاالت في الشِّعر الجاهلي  . "الجاهلي 

   .83 – 82األصول الفنية للشِّعر الجاهلي شلبي ، سعد إسماعيل ، : ينظر  )2(
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א.1  :א

، وهي عبـارة عـن       لصورة الّتي ترتدُّ إلى البصر    تعرفُ الصورة البصرية أنَّها تلك ا               

علـى  ، فقد تقع الرؤية      اكاتُهرغير أن البصر تتشعب إد    .  )1( انعكاسٍ لما رأى الشّاعر أو شاهد     

لذلك .  ، وربما لمعان جدير باالهتمام     ، أو حركةٌ معينة     العين لون ما   أشياء متَعدِّدة كأن يستلفتَ   

،  صورة البصرية إلى ثالثة أقسام تبعاً لما يشدُّ حاسة البصر في الصور المرسـومة             تم تقسيم ال  

  : وفق األقسام اآلتية

: الصورة اللونية. أ

،  ، ولكن مادة الرسم هي األلوان والخطـوط        يشترك الرسم والشِّعر في جانب التّصوير             

كمـا  .  )2( خُل في الجماليات الخاصة في ميدان الشِّعر      ، غير أن اللون يد     ومادة الشِّعر هي اللّغة   

، ألن  ، وخصوصاً في رسـم مالمحهـا   ويعدُّ اللون عنصراً مهماً من عناصر الصورة الشِّعرية      

 ، وخصوصاً عنـدما تكـون الـصورة         اللون يؤدي دوراً بارزاً في التّأثير واإلقناع واإلعجاب       

، وأقدر على لفت انتباهه إلى المعنـى         ثر عمقاً في نفسية القارئ    ، حينها يكون تأثيرها أك     موحية

،  وقد تنبه شعراء الجاهلية إلى أهمية اللون في نسج خيـوط صـورهم الـشِّعرية              .  )3( المراد

ويطالعنا هنـا   .  فوظّفوا األلوان محملين إياها العديد من الدالالت والمعاني الّتي خالجت أنفسهم          

    وأحد أبرزِ من استعان باأللوان في تشكيل صورِه الـشعرية            ، يس سيد شعراء الجاهلية   امرؤ الق 

  ] الطويل          [                   :              ومن نماذج صوره اللونية قولُه.  النّاطقة

لَيع ــح ــَألَ ــ اْهــلُّ َأس ــ كُ ِلاْحم هطَّ
 

ــ  يلْاْدــس ــاْ عىمر ِل ياْفــذ ــيتٌ بِ  ٍلاْ خَ
  

                                                 
   .134 عرية عند األعمى التّطيليالصورة الشِّ الغريب ، اوي ، عليالشّنّ:  ينظر )1(

   .10 جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمىربابعة ، موسى ، : ينظر  )2(

   .194 شاعرية األلوان عند امرئ القيسعبد المطّلب ، محمد ، : ينظر  )3(
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ـ  بِمي اًض بي شِ َأو وحمن الْ  ـ  ءاْثَ ح1(ِلالَ م(

 

 تَحوـلْ  سس بمالَ ى  ْ   اْتَـز  ُل تَـرطَـالَّ  ى  ً  
  

أثناء وصـفه   )  أسحم (األسود في قوِله    :  والمالحظ أن امرأ القيس قد عمد إلى اللونين                

،  حيثُ ربط اللـون األسـود بلـون الـسحاب         .  املبيض النّع ، واألبيض أثناء وصفه      للسحاب

، وقـد    ه وكثافته وكثـرة هطلـه     ترة داللةً على غزار   بيض أخذ لونُه يميُل إلى السُّم     فالسحاب األ 

ش وثم عمد إلى اللون األبيض أثناء وصف الوح       )  أسحم (اختزل الشّاعر هذه المعاني في لفظة       

،  وحيوية الديار الساكنة الدارسة حركةً   ، وهنا يضفي الشّاعر على       محبوبةالّتي حلّت في ديار ال    

ا الشّاعر فلم يجدها حقيقةً في الديار ، لذلك عمد إلى رسم لوحة فنية متحركـة                هلَموهذه الحركة أَ  

  . ، ويبثُّ فيها الروح والحركة بألوانها الطّبيعية المعهودة يستنطقُ من خاللها الديار

 وبالكيفيـة   ينما شـاء   للشّاعر يضعه أ   كلْ إالّ أنَّه م   ، واللون األسود رغم دالالته السلبية              

، فقد يخْرجه من داللته الحقيقية المعروفة ويدخلُه في لوحات مـشرقة بـدالالت               التي يرتضيها 

ويبدو أن ارتباطَ السحابِ بـاللون      .  السابقة، وهذا ما لُمس عند امرئ القيس في اللوحة           إيجابية

                 ]الطويل [               :   ، إذ يقول في القصيدة نفسها األسود صورةٌ مبتذلة عند امرئ القيس

ــ الِْلغَي ــن ــٍث م سور يــاْم ــده خَ ِلاِْئ
 

 ــد ــد َأغْوقَ ــ والطَّيتَ ــي ف ركُنَيــاْ و هاْت 
  

ــ جــاْو لَيع ــد ــلُّ َأس ــه كُ )2( ِلاْحم هطَّ

 

 ــاْتَحَأطْــاْم هاْرــفُ الراْمــاْحِ تَحياًم 
  

 ؛ المرتبطـة بـالخراب     في حين يظهر اللون األسود عند عنترة بصورته المعروفـة                   

  ] كاملال                       [        :   يقول.  نها من ويالتت وما ينتج عوالدمار والنّزاعا

ــو َأســ والْ الْجو دــو اْجِبــُل تَم ي3( د(

 

ــ  ــاْي بع ــم ــنَل كَ م حقْ جــٍل فَر ــه فَ تُ
  

                                                 
   .405 - 404 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(
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          أسود ة أخرى  فالجوه      مر وادالس عن ويال    ، غير أن ة يعبِّرأَ ذه المر تبالـشّاعرِ  تْلم   ،

حيثُ تم استحضار هذا اللون ليحمَل في لَفظه دالالت تُظْهر          .  فالسواد هنا داللةُ النّزاع والحرب    

هم لما أسود   ، ولوال  ، فالمعركةُ على أشدها، واألعداء طرفٌ رئيس فيها        ضراوة المعركة وشدتها  

 الـصورةُ   ، وتظهر  ء اللون األسود جاء بمصاحبة األعداء     بمعنى أن استدعا  .  لون الجوِّ الصافي  

  ] المتقارب        [                                                 :ليلية في قول خويلد الهذج

هـــباْهـــب الر يرلَهمبِ مـــثْــــ
 

ــ  ــدووسـ ــداْ جِعـ ــ الرظُالْ غـ  اْقَـ
  

ر ـــــمنَاْاْفَكُلُّه ـــــحمـــــبش
 

ــاْ  ــرَأشَــ ــديهِموُؤب الــ  س تَقَــ
  

ــي ــولَ عم ســنْي م ــكُم اْ صب1( ح(

 

ــ  ــتُ بَِأبَأتَيـــ ــنْاْنَـــ  همِئكُم مـــ
  

 قد ربط اللون األسود بالجعاد الغالظ في إشارة إلى األعداء مـن             اًوالمالحظ أن خويلد            

 وأحاطها بألفاظ تُهيُِّئ لها      ،  بشَرة الحبشة  ، وهذه الصورة واقعية جلبها الشّاعر من لون        األحباش

ورغم إيجابية اللون األبيض إالّ أنّه هنـا        .  الظّهور بحالها المعهودة المنفّرة من صورة األعداء      

    عبةرم مخيفة في صورة هم         جاءة األحبـاش وسـوء خلقـتعن مدى همجي هم   ، تُفْصحفمـشي ،

وقد وظّفَ امرؤ القـيس اللـون        . ، ويرهب النّاظر إليهم    رؤوسوتقدمهم نحو أعدائهم يشيب ال    

  ]الطويل [  : األبيض في صورتين متناقضتين تحمُل كلٌّ منهما داللةً مغايرة لألخرى حيثُ يقول

ـ  بيحبِ ـ ى الْ اً ِإلَ اْلَـس عـبِ َأم  اْكَوضِ الْ يبِ
 

 ح مــرجالًو َأرمٍ قَــد رب يــواْويــ 
  

اْكَم وِ تَرعي ع ـ  ي اْيـس ت َأع  صـو  ىطٌ ِإلَ
 

ــرِ  يــع ــوىن ِإلَ ص تــاْ ِإذَي اْ معــم س نَه 
  

ـ ب فين الـشَّ  رَأي من  ْ والَ ـ ي سقَوو 2( اْه(

 

 الَاَْأر ــن ه ْ حيــب ــنبِ م نــلَّ م ــهاْ قَ  لُ
  

                                                 
   .447 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني )1(
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، متَّخذاً من هذا اللون صفةً جماليـة         لهاوهنا ربط اللون األبيض بالمرأة إلظهار جما                

ـ :  وقد تناول موسى ربابعة هذه الصورة عند زهير بن أبي سلمى قائالً           .  إيجابية المـرأةُ   نَتُم ح

،  الجاهليين ة نمطيةٌ متكرِّرة عند الشّعراء    ، فالبياض النّاصع صفةٌ جمالي     صفات النّقاء والمالحة  

فامرؤ القيس لم يخرج    .  )1( لية مرتبطةً باإلرث والمعتقد الجاهليين    لكون اللون األبيض صفةً جما    

، غيـر أن إيجابيـة    عن عرف الجاهليين في ربط صورة المرأة الجميلة المنعمة باللون األبيض         

هذا اللون تتغير ، بل وتنقلب عن حقيقتها عند استخدامها في موضوع الشّيب لما لهذه الـصورة                 

، حيثُ يلعب هذا اللون دوراً نفـسياً         ، فهي صورةُ العجز والضعف     جه صاحبها من نفورٍ في و   

  وعلى النّقيض منه اللون األسود الّذي يعبِّر عن قوة صاحبِه           ، يحدثُ أثراً عميقاً في نفسِ صاحبه     

  . وهو في ريعان شبابه قبل أن يغزوه بياض الشّيب

، واألحمـر واألصـفر       اللـون األزرق    القيس امرئومن األلوان المستخدمة توظيف               

وغيرها في تشكيل مالمح صورِه ا األزرق فقد استخدمه في قوِلهالطويل     [ :          ، أم [  

ـ ِليقْ ِلاْس بِقَتَّـــء لَـــيمـــر والْيتُلَنـ
 

ــ  غــي طُّ غَطــطَ الْي ــد خنَبكْ ــهاْرِ شُ  قُ
  

ــس منُوورــقٌ كََأنْنَةٌ ز ــاْي )2( ِلاْوبِ َأغْ

 

ــَأيقْ  ــشْ والْيتُلُنـ ــضمـ  يجِعاْرفي مـ
  

                                                 
في حين يغلب على اللون األبيض الظّهور فـي           .13 جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى       :  ينظر   )1(

  ]البسيط :          [ عمر اإليادي الصور الجمالية الهادئة ، الّتي تبرز الصفاء والنّقاء ، وفي هذا يقول لقيط بن ي
ــ نَبــتُ الر ــاْي جضِ تُزــي ســ و عذَر اْطَه

 
ــبِمقْ  ــيلَتَـ ــذٍل َأداْ خَـ ــاْمـ ــاْء طَـ  اْع لَهـ

  
ــاُألقْ ــاْنِ ِإذَواْحكَـ ــاْ مـ ــو نَـ  اْره لَمعـ

 
 وــحٍ َأشْـــ اْو ــنَبِ اَألنْضـ ــرٍيبِ ذاْيـ   ُأشُـ

  
أي بيضاء ، كما وتظهر أسنانها بيـضاء        ) أدماء  ( وهنا تظهر الظّبية     . 484 "يق  الجمع والتوث " القسم الثاني   

كاألقحوان ، ويؤيد الشّاعر صورته هذه بصورة ضوئية مكْسباً األقحوان لمعاناً وبريقاً داللةً على صفاِئه ونقاِئه ؛                 

  .ليجمَِّل من صورة الظّبية 

    .410 – 409  "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(



 324

الـزُّرق   : " ، وفي هذا يقول الزبيـدي  وهنا يربط امرؤ القيس اللون األزرق بالنّصال              

ممِّيت للونها   النّصال:  بالضهذا اللون ارتبط بالنّـصال       )1( " لصفائها:  ، وقيل  ، س والمهم أن   ،

، وهذا يكْسبها صـفةً عنيفـةً تنـسجم          ، وجاء موقعها في ميدان التّهديد والوعيد       وهي أداةُ قتلٍ  

  ] الطويل    [          :              ويقول امرؤ القيس أيضاً.  والموقفَ الشّعري المطروق

ــاْونْن قلَياْوعــ ــررِ َأحبــساً مــن الْنَ اْم
 

 ــو ــاْسـ ــث َأرٍاْمقَ جبـ ــوٍث فُريـ  هعـ
  

اْرقـــر وَأوقـــ ُأى حتَّـــفهِماْيبَِأســـ
 

ــ  ــحمتْ ــو الره بنُ باْدــن م ــء نٍاْ آِل يم 
  

ــاْموَأكْ ــه حتَّ مــاْ ِإذَى اْ مرــص 2( اْ تَه(

 

 َأرــوضــىنب ــي الرباْداءــ وــعهز تَمهو 
  

، حيثُ شبه الظّعائن بالنّخيل الطّويل       ة الظّعائن إلى اللون األحمر    وهنا يعمد أثناء وصفه لرحل        

.  ، أما ما على هوادجهن فأشياء متنوعة من األمتعة الملونة باألحمر واألصفر وغيرها             المرتفع

 معاً فـي النّخيـل وثمـرِه        ، واألصفر  األحمر:  للداللة على اللونين  "  زهوه " استخدم لفظة    وقد

 في لوحة الظّعائن    اموالمالحظ أن هذين اللونين قد استدعاه     .   ما على الهوادج من أمتعة     اًيحاكم

هما من المعهود المتوارث المعروف عن اللـون        ا، ومخرجاً إي   مشكِّالً منهما صورةً جميلة هادئة    

  . داع، وعن اللون األصفر المرتبط بالحقد والمكر والخ األحمر في وصف الدماء وما شاكلها

اً ، حاشد  وفي استيحاء األلوان وتوظيفها يقفُ يوسف حسن نوفل أمام طائفة من اآلراء                     

يخلص إلى أن اللـون     و،    على تفاسير األحالم وغيرها     أيضاً ، ومستنداً  لغويةأخرى  أدلّة أدبية و  

 مـن    وحقد وشر  هو حسد ، أما األصفر ف    ، واألبيض للطّهارة والصدق والنّور     األسود يفيد الغدر  

ويبدو أن الباحثَ   .   وغيرها )3( ، واألخضر القاتم شر وخيانة     ، والبنّي خداع ومكر    شرور العين 
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، غير أن شعراء الجاهلية فـي        هنا حاوَل إظهار الصفات العامة المتوارثة لكلِّ لونٍ من األلوان         

، وفي العديد من الـصور كَـسروا         ثناء توظيفها أرض العجم أخذوا بالمعاني الحقيقية لأللوان أ      

القاعدة العامة لفكرة اللون محملين إياه أحاسيسهم ومشاعرهم أثناء تشكيل صورهم ونسجها بمـا              

  . األبيض واألسود:  ، آنسوا فيها سيِّدي األلوان ةات صدورهم في بالد غريبنيتّفقُ ومكنو

: الصورة الحركية. ب

،  ، والظّـواهر الطّبيعيـة      الصورة الحركية في خلع الحياة على المواد الجامدة        تتمثّل          

، وهي الصورة الّتي تشتمُل على حركة حية فيما ينبغي فيه الحياة الظّاهرة              واالنفعاالت الوجدانية 

وها ، وأول  وقد عني الجاهليون بالصورة الحركية    .  )1( ، أو الحياة المضمرة في الوجدان      للعيان

،  وهم ال يقدِّمون لنا موصوفاتهم سـاكنةً       : " ، وفي هذا يقول سعد إسماعيل شلبي       اهتماماً كبيراً 

، بل أشاعوا فيهـا النَّـشاط        ، ويعافها الوجدان   لّها النّفس ال يعرضون معانيهم جامدة بحيثُ تم     و

 مـرتبطٌ   – حسب رأي شلبي في الموضـوع نفـسه          –وهذا بدورِه   "  والحركة فماجت بالحيوية  

وهذا من شأنه أن يسلِّطَ الـضوء علـى علـمِ           .  )2( ، فهم ال يعرفون االستقرار     بطبيعة حياتهم 

، فقد أضفى شعراء المهجر الجاهلي الحركـة         الشّعراء الجاهليين المسبق بالحالة النّفسية للمتلقّي     

ُل مـع    المقطوعة فيتفاع  قصيدة أو ، يراها السامع في ال     والحيوية على الجمادات فبدت ناطقةً حية     

  . حركتها تفاعالً وجدانياً انفعالياً لما فيها من حيوية وروحٍ وثّابة حية

، تلك الصور التي رسمها عمرو بن قميئة لبكاء          ومن الصور الحركية المبدعة المتْقنة              

  ] الطويل    [                      :                              ، ويقوُل فيها الشّباب

ــ ــخَلَع اْتُ بِهوــ ي ــذَم اْاً عــر اْ ِلجمي
 

ــَأنِّ  ــديكَ ــ وقَ اْ جزوــس تُ تعــةً ي جح ن
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يماْدهن قيـــاً بعـــثَـــء ثَالْوَأنُـــ
 

ــ  ــرعلَ ــحتَياْى ال ــرةً وعلَ ى الْنِ مــص اْع 
  

ــ فَكَيــن فَ بِمرــ ي مىــي ــر ولَ مِاْس بِ
 

ـ  ينرمتْ  ـ  رِ مـن  هتُ الـد  اْ بنَ يَأ  ْ ثُ الَ  حرى 
  

ــ نَّنلَكويــ ُأر مــى بِغَي ــه 1( مِاْرِ س(

 

 ــو ــفَلَـ ــاْ َأنَّهـ ــتَّقَياً الٌل ِإذَ نَبـ  اْتُهـ
  

               لها الشّاعرمةُ ألفاظ حفي هذه الصورة عد المـشاعرِ  و األحاسيسِ ةً من  طائف حيثُ تظهر  ،

، وليس   ، بمن أرمى   ، رمتني  ، قيامي  ، وعلى العصا   ، على الراحتين   خلعتُ : " ومن ذلك قوله  

، وهنـا تبـدو      فهذه األلفاظ تعجُّ بالحركة وتحفُل بالحيوية     "  ، بغير سهام   ، أرمى  تّقيتُها، ال  برامِ

كي صورة الفَرس الّذي تدلّى حبُل لجامه فلم يعـد          صورةُ الشّاعرِ الّذي تجاوز التّسعين عاماً تحا      

وفي تصوير عجزه يعمد أيـضاً إلـى        .  صاحبه بحاجة للجمه وهذه إشارةٌ إلى الضعف والعجز       

، غيـر أن     االعتماد على العصا  :  ، والثّانية  القيام على الراحتين  :  ، األولى  صورتين حركيتين 

ثـم يـشرع فـي تجـسيد        .  ة متَكرِّرة بمحاوالت دؤو م إالّ بعد ثالث     ذلك ال يتيح له فرصة القيا     

 الـضعف   ، فهو يرمى بـسهام     مصائب الدهر مشبِّهاً إياها برامٍ غادرٍ يرمي عدوه دون أن يراه          

ي  من ألفاظ الخلعِ والقيامِ والرم      عدداً دالشّاعر بهذه الصور الحية حش    ف.  والعجز ال بسهامٍ حقيقية   

،  ، مجسِّداً الشّباب والضعفَ والمصائب وغيرها مـن المجـردات          وغيرها من األلفاظ الحركية   

  فـي   وحركة ِليبرِز من خاللها أثر العجز      في هذه المجردات الذّهنية روحا    وفي الوقت ذاته بثَّ     

رِ سنِّهبِلك هنفس .  

 أثناء تحذيره وإنذاره قومـه       ، عدة صورٍ حركية  وهذا لقيط بن يعمر اإليادي يعمد إلى                 

  ] البسيط   [                        :                           يقول.  من غزو الفرسِ إياهم

ـ من الْ  مجـ  و معِ جو تَز ـ ع هـ ي الْ د اْقَلَع
 

ــ  َأحــاْر ــرِس َأباْر فَ ــء الْاْنَ ــموملُ لَه ك 
  

                                                 
   .463 "الجمع والتوثيق " لثاني القسم ا)1(



 327

كَشَو   ي آخَـراً وـ ج ن  اْي الـص  الـسو باْلَع
 

 ــم فَهــر اْ ســي ــيكُمع ِإلَ ــ ب  تَقٍطن ملْ
  

ـ  خِ مـن  يرِاْمشُم الـشَّ   ال  ثَه ـ الن اْصدعنْ
 

 لَـــومج َأن ر ـــمهــاْع  ا بِهدتـــهومـ
  

)1( اْفــٌل هجعــاْ غَاْ مــاْن ِإذَوجعــيه ْ الَ

 

 ب لَكُــماْحــرن الْومٍ يــسنُّ كُــلِّ يــويفــ 
  

، واصـفاً سـرعتهم      للفُـرس عدة  والمالحظ في األبيات أن لقيطاً يحاوُل حشْد أحواٍل                   

وهذه األفكار اسـتدعت مـن   .  همئ، إضافةً إلى شدة نكايتهم بأعدا    ، وجهوزيتهم الحربية   وقوتهم

      تُظْهِر ةة صورٍ حركيسِ وسطوتَهم على أعدا     الشّاعرِ اللجوء إلى عدئ حقيقة الفُر   ههم ليتسنّى لقوم

فلقيط يضفي على صورته ألفاظاً مجيدة تكفُل لها إبراز الفُرس بهيئة سـامية             .  التّنبُّه واالستعداد 

ثم يحرِّك هذا السُّؤدد والمجـد      ]  ...، الجموع    ، أبناء الملوك   أحرار فارس  [متَعالية حين يقول    

تـيح لهـم    ت، بل إن شدة بأسهم       ، وسرعتهم إلى أعدائهم    ارسي حين يصفُ استخفافَهم بالقالع    الف

     هظَمع مِ جبل ثهالن رغممق ة  ، وهم دائمو   هدماالستعداد والجهوزي     وكـلُّ  .  ، وال يعرفون النّوم

، إضـافةً إلـى      بقبيلتـه  الخطر الداهم المحدق     الحية المتحرِّكة صاغها لقيط ليؤكِّد    هذه الصور   

  . رهبتها النّفسية وأثرِها العميق في نفوس سامعيها داللةً على عظَمِ الحادثة وخطورة الموقف

، وخاصةً عند الحديث     غير أن الصورة الحركية تضرب جذورها بقوة في ميدان الوصف                

وخير ما يستشهد به في وصف الخيل       .   الجاهلي مرموقة في العرف   من مكانة    ها الخيل لما ل   عن

  ] الطويل [      :  يقوُل.  تلك الصور العجيبة الّتي أنشأها امرؤ القيس والّتي لم يسايره فيها أحد

ــ ــريناَْأفَ ج ــن الَيٍ غَيو ــز نِاْو ْ ر كَ
 

ــ  ــٍل يع هيىعلَ ــطكَ ــي قَب ــَؤك اَْل سِله 
  

ــدلَّتْاْعقَــ ــخِيرِاْ شَــم مــنب تَ نِالْ ثَه
 

 ــسِ الظِّكَتَــياْباَألع تْنْــفَــرِ اءجرضلَــه  
  

نِاْه حــسوجــهمِ الْاْمٍ ســاْتُ بِــسقَطَعــ
 

 ــر ــووخَ الٍْق كَج فــع ــي ــضرِ قَفْ لٍَّةرٍ م 
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ـ ى الْ وحتَّ ـ  اْجِي م اْد  قَـدي  بَِأر ـ ن 1( نِاْس(

 

 ــو ــممطَ ــتُ بِهِ ــلَّى حتَّ تَك مهــي طم  
  

فخيُل امرئ القيس الّتي تشبه الهيكَل في عظَمها والّتي تجري وفقَ هوى صاحبها قبـل                        

،  أما فـي ميـدان الـسرعة      .  أن تُكَلَّفَ بذلك تركض تبعاً ألفانينِ الجري المحببة عند الفُرسان         

، مما يؤدي    ب من أعالي جبل ثهالن    فصورة الخيِل تحاكي صورةَ التّيسِ الّذي انقضت عليه عقا        

     همن سرعت فيزيد رِهامرة حسنةُ الوجه عظيمةُ االرتفاع      .  ذلك إلى ذُعوهذه الخيُل الض    تقطـع ،

،   أن تُصاب باإلعياء    توقُّف إلى  ، ومع ذلك تركض دون     األودية الّتي ال يهتَدى فيها أثناء السير      

إذ إن جـودة     الحركة وهذه الصور تسيطر عليها   .  ا باألرسان حينها ال يحتاج صاحبها إلى قوده     

 ، وهذه األوصافُ بدت جلية فـي صـور امـرئ            الخيِل تنبع من سرعتها وكماِل خُلْقها وخَلْقها      

  . ؛ مصحوبةً كلُّها بصورٍ مخْتَرعة لحركة الخيل وأفانينِ جريها القيس

           أن هة ال  الومن الجدير ذكرمن شـعر          صورة الحي ة نماذجرت في عدكة للخيل قد تكرمتحر

تتكـرر   " : ، وفي ريادة امرئ القيس وسبقه لهذه الصور يقول أحمد بـو يحيـى              امرئ القيس 

، أو جـاؤوا     الصور الّتي ابتكرها امرؤ القيس عند سائر الشّعراء الّذين عاصروا الملك الضليل           

، اسـتطاع أن     رؤ القيس بِحسنِ تشبيهاته ورهافة إحـساسه      فام.  )2( " بعده على امتداد التَّاريخ   

  أن ، مضفياً عليها طابع الحيوية والحركة بدالً من        يرسم صوراً غايةً في الجماِل والروعة للخيل      

،  ، حيثُ عمدوا إلى صورهم      حاُل شعراء الجاهلية في أرض العجم      وهذه.   متَحرِّكة ن دمى تكو

                                                 
  .424 – 423 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

وفي مكانة امرئ القيس وقدرته الفائقة في وصـف الخيـل            . 126 الخيل في قصائد الجاهليين واإلسالميين    ) 2(

الّذي يريد أن يقدِّر صنيع امرئ القيس عليه أن يتتبع صنيع الشّعراء في             و: " وتصويرها يقول مصطفى ناصف     

 فرس امرئ القيس نافذٌ في      إذاً... نفكاك من أسر امرئ القيس      الخيل من بعده ، سوف يرى أنّهم لم يستطيعوا اال         

   .77 قراءة ثانية لشعرنا القديم . "الشِّعر الجاهلي وغير الجاهلي 
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، مجسِّدين بذلك طبيعة حياتهم القلقة المـضطربة الّتـي لـم تعـرف               روح والنّشاطَ فبثّوا فيها ال  

  ؟ ، فكيفَ لها أن تعرفَه في ديار العجم االستقرار في أرض العرب

: الصورة الضوئية. ج

، إالّ أنَّهم    رغم عناية شعراء المهجر الجاهلي بالصور البصرية لونيةً كانت أم حركية                    

ـ          لم يغفلوا تلك األضواء الّتي يتألُأل بريقُها في أعينهم          وت، ما بين لمعانٍ إلى حدِّ السطوع أو خف

من هنا رأى الجاهليون في الضوء رؤيـةً خاصـةً ، فحملـوه       .  قد يصُل حد االنطفاء واالنكفاء    

  . لحسية ثنايا صورهم الشِّعرية ا، ثم بثّوه في العديد من األفكارِ والمعاني

بأساً إضافةً إلـى     و يون في اللمعان اآلتي من أصِل المحسوسِ قوةً       رأى هؤالء المهجر            

 ربط اللمعان بالسيوف حيثُ اكتسب هذا البريقُ صفتَه من قـوة             إلى ، لذلك عمدوا   المجد والثّراء 

  ] الخفيف               [                               :   يقوُل أبي بن زيد.  السيف أو الرمح

طَء حــو ــاًنَ ــي فءيض تُ هــس فُويا ال
 

 وــي ــ اِإلنِيمـ ــهلَـ ــن َأو لَـ  اْوْأ جـ
  

ـ  نملَاعفَ ـ  و لَ س متَ ذْ إِ تُع ـ س )1( فُيضتَ

 

ــكُ  ــتُنْ ف يح مــي ــْئجِ لَاْه ــ َأكتُ سعى 
  

 المحيطة في إظهار العزة والرفعة والشّموخ       وفي الوقت ذاته عمدوا إلى لمعان الكواكب               

  ] الوافر       [                       :                  من ذلك قول عنترة.  والثّراء والسؤدد

ــ ــداْفَمـ ــيرِ نَـ ــر َأم َأبحـ ماْ غَمـ
 

ــ  ــييفـ ــناْض عطَـ ــاْ رُؤه مـ ه حتَيـ
  

ــالَ ــ ْ  فَـ ــه اْ معىشَيغْـ ــالِْلمـ مظَـ
 

 ــد ــتْوقَ ــ خَلَع لَيــشَّ ع ــاْس تَمه ال اً ج
  

ــفَ  ــلُّ ص ــاَْأقَ ص تالتَّو هتــر اْم2( م(

 

 ــو ــهره النُّاْجـ ــم وفوجـ ــديـ ر ه بـ
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الةً من السموِّ والرفعـة فـي       هوهنا يقرن الشّاعر ذكر ممدوحه بالشّمس ليضفي عليه                   

، فالشّمس   أما الظّالم فقد جاء على نقيض هذه الصورة       .  تتناغم ومكانة الشّمسِ المضيئة   المكانة  

، فهو يمتلك النّجوم     ن الظّالم عن االقتراب منه    ، في حين يجب    لْبس الممدوح تاجاً   تُ المنيرةُ هي ما  

السؤدد والثّراء وسعة   ، ولمعان النّجوم والجواهر يكشفُ عن مدى المجد و         وكأنَّها جواهر متأللئة  

.  معانِ ونفاسة المشبه والمشبه به في هذه الصورة       ل، وهذا يتناغم مع قوة ال      اإلمكانيات المتوافرة 

والمالحظُ أن هذه الصورة الضوئية أقامها عنترة على عدة مظاهر طبيعية تمثّلت فـي الـشّمس                

، وهنا يمازج الـشّاعر بـين الـصورة          حيويةاهر تعجُّ بالحركة وال   ، وهذه المظ   والنجوم والبدر 

  . الحركية والصورة الضوئية في لوحة فنية مبدعة

، وخصوصاً فـي هـذه    وتظهر الصورةُ الضوئية عند امرئ القيس في أبهى محاسنها             

  ] الطويل   [                      :             اللوحة الّتي جمع فيها عدة صورٍ مشعة المعة

ــسٍة كََأنَّهـــ  ــطُّ تماْبِآنـ ــ خَـ ِلاْثَـ
 

ــ  ياْوــو ي بر ــد ــومٍ قَ لَه لَيــٍةتُ و  لَ
  

ــص كَمــاْب يــحِ ز ٍت فاْ قَنَيــد ــِل ذُي ِلاْب
 

 ــض يالْي ءــر شَاْفجو ــه جِاْهــض  اْعهي ِل
  

اَْأص غَض ب زج ـ   ً الَى ـ  وكُ 1( ِلاْذَفَّ بَِأج(

 

ــَأن علَــ   ــاْ لَبىكَ هــاْت مج ــص م طٍَلر 
  

،  ليلة : " ، يقول  وهنا يحشد الشّاعر عدداً كبيراً من األلفاظ الّتي تحمُل الداللة الضوئية                   

مـن      "  ، كفّ بأجذال   ، مصطلٍ  ، جمر  ، قناديل  ، مصباح زيت   يضيء هذه األلفاظ تحمُل العديد

، واإلضاءةُ الّتي    فالليُل باستتارِه وسيلةُ الوصوِل إلى المحبوبة     .  ب سياقها الدالالت والمعاني حس  

تحاكي مصباح الزيت صفةٌ جمالية لمحبوبة أضاء وجهها عتمة الليل فَُأنيرتْ غرفتُها في وجـه               

،  نـة  فهي صورةٌ جمالية للزي    ة بأصوِل األشجار  ر ولهيب النّار الموقد   مأما لمعان الج  .  ضجيعها

                نتْ نـارـسها المحبوبة بالجمر الالمع الّذي حتلك الحلي الّتي تلبس ورليص حيثُ ابتدعها الشّاعر
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هالمحبوبةَ في أزهى صورها        .  وقود ة مجتمعةً تُظهروئيوقد أتاحت للشّاعرِ     وهذه الصور الض ،

ة الّتي خالجسلسة عن تلك المعاني الجمالي سهلة بطريقة تجاه المحبوبةالتّعبير تْه .  

א.2 :א

،  عمد شعراء الجاهلية في أرض العجم أثناء تشكيل صورهم الحسية إلى حاسة الـذّوق                     

، والمجاز مبرزين دور الذّوق المادي في المعـاني          الحقيقة:  فرسموا صوراً متعدِّدة على سبيلي    

، فَيظهِرها على     يريدها الشّاعر  حمُل المذاقاتُ دالالت عديدةً   د ت فق.  والدالالت المختلفة لصورهم  

هوأحاسيس عن أفكارِه ة تعبِّرفني الطويل [       : ، من ذلك قول قيس بن مسعود شكل لوحات   [  

ــ فٍَةماْغَر ضــىلَــ عتُطْقَســ هــوُل آك
 

 َأ ْ الَوبِــحكُنْســمع نــخَا الْغَــ بــنَّ ِإرِيني 
  

وكْذـ  لَ ر ـ  اْه ـ قَي الْ  ف ـ  بِلْ ـ اْز ي سي لَ ُلي
 

ــعتَ  ــكاْنَّ م لَن ــي ــىلَ م ــ اللَّع ــاْ خَِلي  ُلِئ
  

ــِإ ــ ويلَ ــلٌّكُ ف ــي ــاْد يداَْؤ فُ 1(ُلخ(

 

ــحُأ  بــك ح ــخَ الْب ــرِم ــاْ م ــب حناْ كَ اْه 
  

،  د الّذي سيأكلُه في إشارة إلى كـسرى       يظهر في البيت األول حديثُ الشّاعر عن اَألس                 

غير أن الصورة تتجلّى فـي      .   على صورة األسد مع الفريسة     -  مع كسرى  - وهنا يسقطُ نفسه  

 الشّعراء ونهايةُ   لهامإ هي   ، فالخمرةُ  ، والثّالث حينما يشبه حب ليلى بِحب الخمر        الثّاني:  البيتين

 إلى هـذه    الشاعروقد عمد   .   به أشعار المتقدمين والمتأخّرين    حة تصد  وطعمها آيةٌ ذوقي    ،بغيتهم

  ] البسيط    [    : ويقول لقيط.  ، ِليحاكي بها حبه لليلى الصفة الذّوقية وما فيها من متْعة ونشوة

كَشَو  جي آخَراً ون  اْي الـص  الـسو ب2( اْلَع(

 

 ــم فَهــر اْ ســي ــيكُمع ِإلَ ــ ب  تَقٍطن ملْ
  

اعتماده على صورٍ ذوقيـة     ب ب ع هيئة الجيش الفارسي المخيفَ والمر     وهنا يظهر لقيطٌ            

  والسلع – لبن العشَر    –، واصفاً القسم الثّاني بجنود يجنون الصاب         ، إذ قسمهم إلى قسمين     ةرمنَفِّ
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قُ مع  لع يحمالنِ داللةً سلبية تتَّف     الس ، وخبثُ نبات    فمرارةُ الصاب  –ت حجازي خبيث الطّعم      نب –

، ومع توظيفهما في هذه الصورة لما سيحلُّ بقبيلة إياد من شرٍّ يحملُه الجـيشُ الفارسـيُّ                  خبثهما

  ] الرمل        [                                  :                وتقول ليلى العفيفة.  الغازي

ــ عموــي عب ض ــس اْحالْاْس ــت ياْح
 

ــ  ــم مـــ ذب اَألعيكْـ ــ يقْاْجـ  يربنـ
  

ــلَّ  ــ كُ ــْئاْم ش تُممج ــي عــن ــالْاً م ب 
 

ــدقَ  ــ غَلِّينويــ ــفْ واينولُــ  اوعلُــ
  

)1(  حــالْ قَــديدت عنْــمــوالْ ريــومرِ

 

ــ  ــةٌ بغْاْ كَاْفََأنَـــ ــتَرِهـــ  كُميـــ
  

ها في   عذابها ومعاناتَ   سجون فارس تُفَنِّد ادعاءات األعاجم واصفةً      وليلى القابعة في أحد            

 صـفتُها   ، غير أن هذه المرارة قد بـدِّلت        مصورةً الموت بطعامٍ خبيث يتَّسم بالمرارة     و،   أسرها

ن عمق مأساتها إلـى هـذه       عوهنا تعمد ليلى في تعبيرها      .   المذاق على النّقيض فأضحتْ حلوةَ   

، تحمـُل دالالت      حـسية ذوقيـة    الغة الطّباق ِلتُخرجها في حلًى     البيانية وما فيها من ب     الصورة

 – وهي نزر قليل من صورهم الذّوقيـة         –ويظهر من هذه الصور     .  رمزيةً لواقعِ حياتها المرير   

لـى  ، لـذلك عمـدوا إ      كوا أهمية الذّوق وعرفوا دوره    عراء الجاهلية في أرض العجم أدر     أن ش 

  . ل مالمحِ صورهم الحسيةيتوظيفه في تشك

א.3 :א

،  ية عند شعراء المهجر الجاهلي مقارنةً بالصور الحسية األخرى        قلّت نماذج الصورة الشّم         

،  حيثُ لم يعمد هؤالء الشّعراء إلى الصور الّتي تُدرك بحاسـة الـشّمِّ إالّ فـي ميـدان الغـزل             

  ] الطويل [:ومن ذلك قول امرئ القيس.  بالطِّيبضاً على ربط طيب رائحة المحبوبةمقتصرين أي

 لَّــيحيي قُاْنشَــذْ تَـــواً ورفَقَّـــراْاً م
 

 ــ اْغَرف ــر ــيِئ ك ــو صو نَننٍ وــٍةع م 
  

اْفَــرك َأذْمــسٍك مــن الْورتُخَــص بِمفْــ
 

ــورِ  ــنَي س ــح ـاً فيمــٍة ح ــٍةرِي حقَّ ي 
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ــ ــاً ولُبدورنْ ــى والْنَ باْكــر )1( اْء المقَتَّ

 

 بــاْو ــاً وُألْنَ الْوِي ــن ــاً م ــاْذَد هِنْ ياًك 
  

 القيس يعمد إلى حشد طائفة من ألفاظ الطّيـب          أوالمالحظ في البيتين األخيرين أن امر               

،  ، أذفرا  المسك ، ، مفروك  ، حقَّة حميرية   ريح سنا  : " ، فهو يقول   وما شاكلها من المشمومات   

 الـسنا   اتُ الجميالت تفوح منهن روائـح     فنساء الظّعن المتْرف  "  ، الكباء  ، لبنى  ، رند  ي، ألو  بان

 الزكية ببعضها الجتمـاع صـواحب       ائحو وهنا تتداخل الر    .والحقّة والمفروك والمسك وغيرها   

 أن يـضفي علـى صـورتهن       يـد بعد وصفه لجمال الظّاعنات ير     وكأن الشّاعر     ،  معاً المحبوبة

، وعنـدما اجـتمعن      فكلُّ ظعينة تطيبتْ بطيبهـا الخـاص      .  نجماليات شمية تزيد من محاسنه    

 لما استطاع امرؤ    ، ولوال حاسةُ الشّمِّ    ألرجاء فاستلفتتْ انتباهه  انتشرت روائح طيبهن القويةُ في ا     

  . ، ولما استطاع أن ينقَل للسامعِ هذه الصورة المبدعةَ المتْقنة رف على هذه الصفةالقيس التّع

،   شعراء المهجـر الجـاهلي     الية عند امرئ القيس حذا    وعلى نهج الصورة الشّمية الجم             

  ] لوافرا  [                       :                                      ومن ذلك قول عنترة

 ــحـــشْاْصح فْحج وـــنَيـــقَاْهاْ سم
 

ــ  اْلَهــن ــ م تَح رب ــت هــاْقُع يع و ن
  

ـ  ـ اْر يموفُاْوكَــ )2( ماْه مــــدزِجــ

 

 ــي ــفَوبـ ــساْههاْن شـ ــك عبِ مـ ر يـ
  

هو فأما طعم ثغرها    ،    عبلة في طيبها تحاكي طيب رائحة المسك والعبير والكافور         فشفتا         

دامتين         الميبين صورتين حس الشّاعر الثّغـر       احدإ، وهنا يمازج رائحـة ة تصفُ طيبهما شمي  ،

    همذاق نسة تصفُ حإل      ، والثّانية ذوقي ة يعمدعـن       وكالهما صفةٌ جمالي في الكشف يهما الشّعراء

  .  المحبوبة وجمالهاطيبِ
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א.4 :א

.  ، والوصف  الغزل:  اقتصرت الصورةُ اللمسية في شعر المهجر الجاهلي على غرضي               

، حيثُ عمد إليها الـشّاعر        أيضاً أما في ميدان الغزل فقد ظهرت هذه الصورةُ في حلى الوصف          

  ] لالطوي [        : امرؤ القيس  يقول، واصفاً أعضاء المحبوبة الّتي غلب عليها اللين والنّعومة

ا ا بِمحباْتَس  ـنـ   م ِلاْهنِ مـس وتَـس    ي ِل
 

 النَّقْــكَح ــاْقَــف مي ِلي الْشــوياْدنِ فَوقَــه 
  

ــتَفَنْا اِإذَ ــٍة مرتْلََ ــتَج تْرِ غَيــ م ِلاْفَ
 

 لَطيــة ــي الْفَ ــشْ طَ ــكَ فَرِحِ غَيــاْ م ٍةض 
  

ــتَمــيلَيُل عوه ــهنَــةً غَيجم ــر1( ِلاْب(

 

ــاِْإذَ  م ــض ــبع ايجِا ال هاْتَزــن م يــاْ ث اْبِه 
  

ـ  –فجسم هذه المرأة أو عجيزتها يحاكي استدارة الرمل ولينه وامتالءه                       –ف النّقـا     حق

كمـا أن   .  عبِ بـه  وهذه الليونة والنّعومة المتناهية في ملمسِ الرمل قد جلبت الوِلْدان ولفتتهم للَّ           

 وهنا يحاوُل الشّاعر أن يرسم صورةً       – مرتجة   –ضامرة الخاصرتين مهتزةٌ لنعومتها     المحبوبةَ  

، وهذه الصورة ال تُدرك إالّ بحاسـة اللمـس           حسيةً للمحبوبة يظهر من خالِلها جمالها وحسنها      

  ] الطويل [ : اًأيض وفي المعنى نفسه يقول امرؤ القيس.  حيثُ يتبين السامع تلك النّعومةَ والليونة

ـ   منْ يفشْء ي شَي  ْ والَ ي اْك ـ   ب اْزرنَـةَ عفْ
 

 ــش ــرينَ ب مقَ الْوــز ــم نِ َأيــص م اْنهب 
  

ـ  ر فَـو  من الذَّ  ـ بِ منْ قَ اِإلتْ ألَ اْه  2( اْثَّـر(

 

ـ  اْصـر اْقَمن الْ   ـ   ف لَـو  رت الطَّ حم بٌلوِ د 
  

 في جلـدها    أثَّر  ومشى من فوقه الذّرُّ    – اإلتب   –ا لبست ثوباً رقيقاً     وها هي ابنةُ عفزر إذ           

.  ، فرغم خفّة وزن الذّر إالّ أن كثافتَه تحدثُ أثراً في بـشرة المحبوبـة               لنعومتها ورقّة بشرتها  

 ي وصفاً جمالياً للمحبوبة يفْصح من خالِله عن       قّه الصورة استطاع أن ينقَل للمتل     وامرؤ القيس بهذ  

أما في ميدان الوصف فقد اقتصرت الصورةُ اللمسية على وصف حوافر           .  رقّتها وليونة ملمسها  
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             مفتخـراً بانتـصاره علـى      عمـرو بـن الـسليح     ، ومن ذلـك قـول        الخيل فقط دون سواها   

  ] الوافر                          [                                      :                الفُرس

ــذُّ دمةالْ الـــصخَيـــِلوبِالْ )1( رِوكُالـ

 

 لَقــي ــعٍ بِهماْنَـ ــنجمـ ــالْ مـ  ٍف عـ
  

א.5 :א

، حيثُ عمد    لصورة السمعية حضور في النّماذج الشِّعرية المنظومة في أرض العجم                   ل

        صورهم إلى حاسة الس المهجر الجاهلي في بناء طة ، مستغلّين أصوات الطّبيعة المحي     معشعراء

 علـى هيئـة      ، قطين عليها أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم    بهم في تشكيل مالمح صورهم ومس     

  . محاكاة مادية مسموعة

،  ، تصوير امرئ القيس لـسرعة النّاقـة        ومن الصورِ السمعية المتْقنة البناء والرسم               

  ] الطويل   [                       :   يقول.  ناثرة من تحت أخفافهاواصفاً صوت الحجارة المت

ـ بِ الْ صالْ جعلْ ىثُ مـ و هـ  اْم غَي  َأم ر ـراْع
 

ـ   ـ اْتُطَـ  ســمٍ اْ بِمنَىحــص ن الْاْرير ظُـ
  

ــاِْإذَ ــه رِج نَجلَتْ ــذْاْلُه ــ خَ فُ َأعراْس
 

ــَأن الْ  ــصكَ حىــن ــ خَلْ م هاْفَأمــاْ و هاْم 
  

ــل صــُلي يز نْوٍف يــد ــرن بِعبتَقَ )2( اْقَ

 

  ــل ص ــَأن ــرَل الْيكَ ــم وِ حتُُي نهــر يط 
  

، لذلك تتطاير الحصى مـن خلفهـا         يتّضح من األبيات أن النّاقة تسير بسرعة شديدة                 

طايرة فيحـاكي صـوتَ الـدراهم       أما صوتُ الحجارة المت   .  وأمامها حين تدوس عليها بأرجلها    

 بالـذّكر   ، وقد خص   ، فعرفَ رداءتها نتيجة تقليبها وسماع صوتها       الزائفة الّتي انتقدها الصيرفي   

وهذه الصورة السمعية يالحظُ أنَّها تحـاكي       .  منطقة عبقر اليمانية لكثرة ما ينْتَقَد فيها من دراهم        

ك عمد امرؤ القيس إلى صورة الدراهم المعهودة ليسقط         ، لذل  عرفها النّاس  سمعيةً أخرى ي   صورةً
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.  محاوالً تقريب صورة النّاقة السريعة إلى أذهان النّاس        عليها عناصر صورته المعاشة مع النّاقة     

  ] الكامل [           : يقول عنترة.   الشّعراء إلى الصور الطبيعية المسموعة في محيطهموعمد

ــن ْأمال بو ــه ــلَّس ــي ــهاْد عيثُ عنْ ن
 

 عهمي جمــماْفَ اَألنَــاْ خَــاْ ســطَاْوِإذَ 
  

هجر    الـد اً بِـَأنه  طَـو نَ رع اْع ـه1( ن(

 

ــ  طُيووــن م هر ــو ــلِّ نَ ــ كُ  شَدتْعٍ َأنْ
  

، من هنا أخذت      بمكانته رُّ، لذلك تَعرِفُ قدر الممدوح وتق      فالطيور عند عنترة تُحسُّ وتفهم           

.  مكانتـه  ، مبينةً سطوةَ الممـدوح وعلـو       هذه الطيور على اختالف أنواعها تجهر في إنشادها       

، أما نشيدها فيحوره من أصـوات   ، ثم يجعلُها تنشد فعنترة يحمُِّل الطيور إحساسه تجاه الممدوح     

  . مدوحطبيعية جميلة إلى مدحٍ وتبجيل لشخصية الم

، ومنهم من عمد إلى األصوات النّاتجة        استهواه الصوتُ الّذي يخالج النّفس    من  ومن الشّعراء       

  ] الطويل [    :  هذين الصوتين ، يقول بينوقد جمع عثمان بن الحويرث.  من الطّقوس الدينية

ـ  الْ سوفُ نُ تْسحَأ ـ والْبِ  ِلـي  مِوقَ سِوِاْس
 

ــلَفَ  اْم نَدــو ــ اْنَ من مدــي ــقَ ةنَ يرٍص 
  

  يِلذحغُ رمـ  نٍص من رـ ط بٍي ـ و سِبِاْي
 

ـ يز اْنَــتْقَرطَ ْ َأالَ  ـ رِيخَ ةُنَــاب بنَـ  اْنَـ
  

ــلَو كــبِ ن شَ اْهــاْم ــ ةٌس )2( سِقاْوالنَّبِ

 

 ــو ــبِ سيلَ ــَأ اْه ُله ــص ــصو ةنَاْيال  ىبال
  

، ليـصور االضـطراب والقلـقَ        ى صوت الوساوس الخفية في الـنّفس      وهنا يعمد إل            

غير أن هذا القلقَ سرعان ما يتبدد لدى سـماعهم صـوت            .  النّاتجين من دخولهم مدينة القيصر    

، وهنا يالحظُ أن الصورة السمعية كانـت         النّواقيس الّتي يضربها النّصارى في أوقات صالتهم      

، حيثُ استطاع أن يجعل الصوت       لنّفسية للشّاعر ما بين اضطرابٍ واطمئنان     تعبيراً عن الحالة ا   

  . ن مكنوناتهاصورة سمعية تُفْصح بأصواتها عوسيلةَ نقٍل ألحاسيسه ومشاعرِه على هيئة 
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א א−א א :א

،   أرض العجم غريباً عن نظيره المنظوم في أرض العـرب          لم يبد الشعر المنظوم في              

، إضافة إلى الصور     ، وأساليب العربية نفسها في كليهما      فبناء القصيدة متفق بين هذين التيارين     

، وغيرها مـن المـؤثرات       ةيان وما يترتب عليها من عوامل نفس      واألخيلة رغم خصوصية المك   

 خـصوصية   ، إال أن    االتّفاق في السمات الفنية العامة     ، ورغم هذا   المرتبطة بكل بيئة على حدة    

اً فـي اللّغـة الـشّعرية       ، مما أحدث ذلك أثراً بين      المكان قد لعبت دوراً بارزاً في لغة هذا الشعر        

  .  لشعراء الجاهلية في أرض العجم

ناصر  محدود في جّل ع    غير المهجري فالخالف بين الشعر الجاهلي المهجري ونظيره                 

، فظهر األثـر الفارسـي       ى هذا الخالف بوضوح على جانب اللّغة      ، في حين طغ    التشّكيل الفنّي 

، حيث استخدموا األلفاظ المعربـة     عامة على ألسنة شعراء المهجر الجاهلي      ، واألعجمي  خاصة

  . والدخيلة وما شاكلها من المفردات غير العربية في قصائدهم ومقطوعاتهم

، وقد جاءت    ، والدخيل  المعرب:   مفهوم كلٍّ من   دن عن العلماء قدماء ومحدثي   فقوقد و          

هـو   " : المعرب ، الذي يقول عن    ، وتبدو كلها مأخوذة من تعريف الخفاجي       تعريفاتهم متقاربة 

أن تؤخـذ الكلمـة األجنبيـة        " : وهو عند تمام حسان   .  )1(" نقل اللفظ من العجمية إلى العربية     

وفي الوقت ذاتـه نظـر      .  )2("  فتوضع في قالب عربي من حيث أصواتها وصيغها        ، المستعملة

، أو بتحريـف     علماء اللغة إلى الدخيل على أنه لفظ أو عبارة أجنبية تدخل لغة أخرى كما هـي               

                                                 
 مـع هـذا     محمد الماضي وآخـرين   ريف  وقد تطابق تع   . 33الم العرب من الدخيل      شفاء الغليل فيما في ك     )1(

 ، في حين علق عرفات أبو حمد على هذا التعريـف ذاكـراً أن    29الشامل في اللغة العربية      في كتاب    التعريف

ويبدو هذا التعريف مجافياً للصواب      . 5ألفاظ أجنبية في اللغة العربية      : المعرب يعامل معاملة الترجمة ، ينظر       

 .  مد الترجمة على نقل المعنى ت ، في حين تعمن اللغة األجنبية إلى العربيةقل اللفظ ن المعرب يقوم على نإإذ 

وهذا التعريف في شموليته يتفق مع تعريف عبد العزيز عبد اهللا محمد             . 36اللغة بين المعيارية والوصفية      )2(

  .  181" رت بها المراحل التي م" ة اللغة العربية  سالمفي كتابه
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، فقد أسهب العلماء في عرض أسباب        وإن يكن من أمر المعرب والدخيل     .  )1(طفيف في النطق  

 على األلفـين وخمـسمائة      الذي ناف  ام، إضافة إلى حجم وجوده     )2(عربيةا في اللغة ال   موجوده

، ومنهم من جمع بين هذين المصطلحين على أنهما كلمتـان            )4(ن فرق بينهما  مومنهم   ، )3(كلمة

 حول كون المعرب والـدخيل      مصادر والمراجع السابقة قد اتَّفقتْ     ال بل إن جلَّ  .  )5( لمعنى واحد 

ومـا  .  هما قد وفد إلى اللغة العربية من اللغات األجنبية األخرى         أن كلي ، و  مسميين لمعنى واحد  

ذ ، إ  هي أن يأتي التأثير من اللغات األعجمية المحيطة بالجزيرة العربية         دام األمر كذلك فمن البد    

 والروابط بـين العـرب       قد بينت قوة الوشائج    - في الفصل األول   -ن عوامل االتصال بالعجم     إ

،  اً في لغة العرب   ن لهذه العالقات أثراً بين    إ: من هنا يمكن القول     .  - لباً أم إيجاباً  س -وجيرانهم  

  . وخصوصاً أولئك الشعراء الذين دخلوا أرض العجم

، وقد    كثيرةٌ ومتنوعة  -  دخيلة نت أو معربة كا  -األلفاظ البادية في الشعر الجاهلي المهجري       و  

  :  ، هي ةهذه األلفاظ إلى خمسة أقسام رئيسكن تقسيم ويم.  وظفها الشعراء في عشرات األبيات

:א.

ذكر شعراء المهجر الجاهلي عدداً كبيراً من األماكن األعجمية التـي تعـاملوا معهـا                        

ـ ، ومن هذه األم     أثراً ما  م، أو مروا بها فأحدثت فيه      مباشرة كدخولها مثالً    إيـوان  ة ذكـرهم  كن

                                                 
معجـم   ، وهبـة ، مجـدي ، وآخـر ،            79 كالم العرب من قضايا اللغة العربيـة      ظاظا ، حسن ،     : ر  ينظ )1(

   . 397 المصطلحات العربية في اللغة واألدب

العربية لغـة العلـوم      ، شاهين ، عبد الصبور ،        358 فصول في فقه اللغة   عبد التواب ، رمضان ،      : ينظر   )2(

  .311 والتقنية

  . 286 غرائب اللغة العربيةائيل ، نخلة ، رف: ينظر  )3(

  . 27 حركة التعريب في العراق ، مطلوب ، أحمد ، 232 مصادر اللغةالشّلقي ، عبد الحميد ، : ينظر  )4(

    المعجـم  ب من الكالم األعجمي على حـروف      المعر ، الجواليقي ،     305 – 4/303 الكتابسيبويه ،    :ينظر   )5(

16 .  
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       ، وبـالتخفيف     ] اإليـوان  [، وقد ورد لفظـه باليـاء         مركز الحكم الفارسي  ، حيث    )1( كسرى

  ]    الكامل   [                                                    :ومنه قول عنترة،  ] اإلوان [

ــ جم ومــس ــبِ ــلَّ ف ٍد حِإي ياْوــه 2( ن(

 

  ــو ح ــك لمالْى ــب ــ رتَ عِلاْمــ كُلَّي اْه 
  

      ]   وافر ال [                                                  : وقول قيس بن مسعود          

يــب ــغُلِّ ع ــ َأن ســرٍي ي اِإل ف3( نِاْو(

 

ــ ْ الََأ  ــب منمـ ــغٌلـ ــو يمو قَـ  اْ ذَنمـ
  

، ومكث فـي اإليـوان        فارس ومن الجدير ذكره هنا أن كال الشاعرين قد دخل أرض                   

 في قـول    )4(  أنقرة ، ومن األمكنة أيضاً ذكر     ، مما استدعى ذلك ذكر اإليوان في شعرهما        زمناً

   ]مخلع الرجز  [                         :                                         امرئ القيس

هــر ــٍة متَحيــــــــــــ وجعبــــــــــــ
 

قَـــــــــىتَبَأاً بِـــــــــ غَـــــــــدنْقَر5 (ه(

 

  

                                                 
وهو أعجمي أيضاً ، ومنه إيوان      ) . أوي  (  ، مادة    جمهرة اللغة : ينظر  . ابن دريد   هو أعجمي معرب عند      )1(

وصنفه ) . أون  ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) أون  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . كسرى  

المفـصل فـي    : ينظـر   . زبان شانسي اإليراني ضمن األلفاظ الفارسية المعربة مورداً عليه جملة من الشّواهد             

   .  11 – 10 األلفاظ الفارسية المعربة

  .470 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(

  .478نفسه  )3(

ليل فيمـا   شفاء الغ الخفاجي ،   : ينظر. ، وبها قبر امرئ القيس      ] أنكورس  [ اسم بلدة من بالد الروم معرب        )4(

اسـتعمله امـرؤ    : ال   منظور أنه موضع في الشّام أعجمي ، وق         ، وقد أورد ابن    49 في كالم العرب من الدخيل    

وأورد الزبيدي ما جاء في لسان العرب مضيفاً أنهـا  ) . نقر (  ، مادة لسان العرب : ينظر  . ته  القيس على عجم  

ج تـا : ينظـر . أنها من الحيـرة     بيفيد  ما   مشهورة في بالد الروم ، وأورد أيضاً          وهي مدينة  ]أنْكُورِية  [ معرب  

ن رحلة امرئ القيس كانت إلى القسطنطينية فما حاجته للذهاب          إ الثاني خطأ إذ     رأي، وال ) نقر  (  ، مادة    العروس

 .  إلى الحيرة في العراق حيث الفرس 
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، بل أقام فيها إلـى       ، فهو لم يدخلها فحسب     وامرؤ القيس ارتبط بأنقرة ارتباطاً مباشراً               

]                 الطويل    [     :      ، وفيها يقول امرؤ القيس  أيضاً)1( وقد ذكروا حمص.  ته المنيةن وافأ

)2( اْكَـر ص َأنْ  حم ى قُر يجٍ ف ن جري بوال

 

ــ  ــكَرتْ َأنْدلَقَـ ــك وَأه بعينـ ــلَبـ  اْلُهـ
  

، ووصف   وحمص هذه من مدن الشام التي قطعها امرؤ القيس أثناء رحلته إلى القيصر                     

  ]     الطويل           [                 :       وفيها يقول.   الروم)3(أيضاً في هذه الرحلة دروب

َأيَأنَّــ و ــن ــ الْاْقَ ــنِ اْحقَ بِقَير4( اْص(

 

 نَــهوب در الــدى رَأاْ لَمــيحبِاْ صــىبكَــ 
  

 أيضاً على لفظة القيصر ولكال اللفظتين       - عالوة على لفظة الدرب    -وهذا البيت يشتمل            

       ]         الطويل  [    :  في قوله)6( وكابل)5(، وهذا حسان بن حنظلة يذكر الترك عالقة وثيقة بالشاعر

)7( الْباْكَــ وكر تُــِليــ خَن مــةًموسمــ

 

 تْد بــدقَــ وبِيبِ الــضرد صــه لَــتُلْذَبــ 
  

                                                 
 ،  126 الـدخيل اء الغليل فيما في كالم العرب من        شف " حض  مبلد قيل ليس بعربي     : " فاجي  لخوفيه يقول ا   )1(

 مـن   -، وحمص   ) حمص  (  ، مادة    جمهرة اللغة  "موضع وال أحسبه عربياً محضاً       : " صفه ابن دريد قائالً   وو

 ، ابـن   ) حمـص   ( ة   ، مـاد   األعظـم المحكم والمحيط   ابن سيده ،    : ينظر  .  أعجمية ال تنصرف     -كور الشام   

  ) .   حمص ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) حمص (  ، مادة لسان العربمنظور ، 

   .384 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(

، الـصاحب بـن عبـاد ،        ) درب  (  ، مادة    تهذيب اللغة األزهري ،   : ينظر  . هي المداخل إلى بالد الروم       )3(

، وقد ذكر الخفاجي هذا التعليق      ) درب  (  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور ،     ) درب   (  ، مادة  المحيط في اللغة  

 الغليل فيما في     شفاء :ينظر  . اً أن الدرب اسم موضع في بالد الروم         درناء وقوفه على بيت امرئ القيس ، مو       أث

   .   145 كالم العرب من الدخيل

  .382 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )4(

)5( ة لسان العربابن منظور ، : ينظر . م يلهم جيل معروف يقال لهم الدماد ،  ) ترك . (  

، ابـن     ) أنـك   (  ، مـادة     المحكم والمحيط األعظـم   ابن سيده ،    : ينظر  . أعجمية في معظم مصادر اللغة       )6(

عجميـة معربـة عنـد    ، وهي أ) أنك ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ،  ) أنك  (  ، مادة    لسان العرب منظور ،   

  . 257  ليل فيما في كالم العرب من الدخيلشفاء الغ: ينظر . الخفاجي 

  .441 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )7(
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اذه لكـسرى فـي     ، واصفاً إنق   التركية والخرسانية في هذا المشهد    وهنا يستدعي الخيل              

ذا عمرو بن الـسليح     وه.   والتي شارك فيها العرب    -  األعجمية  األعجمية -تلك الحرب األهلية    

  ]  الوافر   [                                                  : في قوله)1( يذكر مدينة شهرزور

)2( رِورزبِـــتُّهن بِـــشَه  ثثَـــالْ

 

   الــد كَــَأنـ  ه ـ ير جمــع فـ  ٍلاْ لَيـ
  

لى ذكر ساتيدما وجيالن وغيرها     ه إ ا هذه المدن واألمكنة المذكورة بل تعد      ندولم يقف األمر ع       

  في داللة واضـحة المعـالم   ،من األماكن األعجمية ، وبدا جلياً ارتباط الشاعر بالمكان المذكور         

  .  رغم عجمتهاأشعارهم العامل النّفسي الذي حدا بهؤالء الشّعراء إلى توظيف تلك األمكنة في إلى

מ. :א

، إمـا    التي تواصلوا معهـا وصجاهلي إلى ذكر طائفة من الشخد شعراء المهجر ال عم         

، وتعد شخصية كسرى أكثر األعالم دورانـاً         ، وإما شوقاً وحنيناً إليها      أو رهبةً منها   إعجاباً بها 

لفظة كـسرى كلمـة     :  ، ولعل ذلك يعود إلى أمرين هما        الجاهلي المهجري   الشعر وشيوعاً في 

، إضافة إلى قـوة       الشّيوع  لها ، وهذا يكفل   دون تخصيص عامة تطلق على عموم ملوك الفرس       

 هذا اللقب دارجاً على ألـسنة أبنـاء         ، جعلت  الفرس آنذاك وسطوتها الموغلة في أرض العرب      

، حيث أصبحت لفظة كسرى مركز استقطاب للهيمنة         ، والمهجريين منهم خاصة    عامة الجزيرة

  ]  الطويل     [              :  بن المنذرقول النعمان ، )3( ومن ذكر كسرى.  في عرف العرب

                                                 
: ينظر  . لم أعثر عليها في كتب اللغة بيد أن ياقوت الحموي ذكر أنها أعجمية ، فشهر بالفارسية تعني مدينة                    )1(

   . 3/375 معجم البلدان

  .453 "الجمع والتوثيق " لقسم الثاني ا )2(

شفاء الغليل فيما في    الخفاجي ،   : ينظر  . بفتح الكاف وكسرها ، والنّسبة إليه كسروي        " خُسر   "  هي معرب  )3(

المفصل فـي األلفـاظ الفارسـية       ي اإليراني في    دها أيضاً زبان شانس    ، ووقف عن   258 كالم العرب من الدخيل   

   . 67 المعربة
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)1( ُلزِاْنَــ كشَــ ْ  الَتُومــالْ وينلُتُقْيســ

 

ــَأ  سيــ ِإر ــىلَ ك سرىَأ وــع ــ َأملَ  هنَّ
  

  ]                 البسيط                                  [      :             قول لقيط بن يعمريو          

ـ  ىرِئكُم كـس  اْ نـس  ىعلَ مـ  اْ و عم2( اْ ج(

 

ــ  اْيــو ــْأ ْ مِ الَ قَ ــا ِإنومنُتَ ــر كُنْ غُي اًتُم 
  

،  ، وسيبيد قبيلة إيـاد     ، فهو سيقتل النعمان    وتبدو هذه الشخصية بصورة عدائية عنيفة               

ثابتة فـي   رة نمطية   ، وهذه الصو   بل إن حسان بن حنظلة يفتديه بروحه ويعطيه خيله حتّى ينجو          

ن شخصية كسرى ولكـن      م )3(وتدنو لفظة القيصر  .  معظم األبيات األخرى التي ذكرت كسرى     

  ]         الطويل           [                     :             ، يقول عثمان بن الحويرث ٍةبنغمة خافت

ـ والْبِ  ِلي مِوقَ الْ سوفُ نُ تْسحَأ 4( سِوِاْس(

 

ــلَفَ  اْم نَدــو ــ اْنَ من مدــي ــقَ ةنَ يرٍص 
  

  ] الطويل [                                      :               ويقول امرؤ القيس          

رالْ اْو ءساْح  ـنم ء  ـدـ  اْ م عِ قَيفر5( اْص(

 

ــاِْإذَ  نَح ــر س ــاْنَن ــشْ خَم ع سةَ لَيــةًر  لَ
  

  

                                                 
  .504 "الجمع والتوثيق " م الثاني القس )1(

   ]               الوافر                 [                                                  :     ويقول أيضاً  . 492  نفسه)2(

ــالَ ــشْ ْ فَـ ــوغَلْيـ ــقُ النِّكُم سـ  داْقَـ
 

ــَأن اللَّ  ــبِـ ــيـ ــدىرسثَ كـ ــ قَـ  كُماْ َأتَـ
  

  ]                الطويل     [            :          حسان بن حنظلة  ومنه أيضا قول  .481 "الجمع والتوثيق " اني القسم الث
ــرتَْأل ــهكَ ــخَي الْ ف ِليي ــع ــاْ ررثُ  الْجِ
 

ــفَالْتَ  ــتُي ك سرَأى ــن ي اْضمــ و ــ َأملَ  نكُ
  

  .440 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

)3(ومية عن معر242 شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل: ينظر .  الخفاجي دبة ، من الر .  

  .450 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )4(

  ]الطويل    [                                                            :       ويقول أيضاً  . 385 نفسه )5(
نبِالْم رــد ــوداْ وَأجــ ــة َأن تَعــ  يــ

 
ــومٍ    ــلَّ يـ ــصر كُـ ــك قَيـ ــاِْلج ملْـ  ُأعـ

  
     .367 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
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  ]      البسيط [  :  ومن ذلك قول أحد شعراء الفرس- يرساك ف مل- أيضاً )1( وذُكر سابور        

ـ َأ فَ اْهنْ م ريتاخْ ضحـ  خَ ى ير ـ خْ م )2( رِاْتَ

 

 ــو ــناْكَ اْ سبوــر فْ صــاًو ف ُأي روــم ته 
  

  ]         الطويل  [    : ن نفسه قائالً يتحدث ع فهذا بهرام- يرسافلك  م- أيضاً )3(  بهرامَركذَُو     

ـ  كنََّأكَ ـ  م لَ ـ  عمس تَ ـ  ب تالْوص بِ ه4( مِاْر(

 

ــَأ  ــهُلوقُ ــ لَ لَ ــ فَاْم ضتُضج مــو عه 
  

                 ] الطويل   [                   :  حيث يقول- محبوبة امرئ القيس -)5(وذكرت البسباسة      

)6( اْكُر يـشْ  نَـةُ بسةُ  اْببـس الْ  ْ ٌب والَ يقَرِ

 

ــه الْ  ــلَ يوــُل ِإن َأم سالَىو  ْ ه ــمٍاُْأم ش 
  

، ويظهر في هذه األعالم غلبة الشخـصيات          وغيره من الشخصيات   )7( وجرى ذكر بسطام       

  .  يعود إلى متانة عوامل اتّصال العرب بالفرس- كما سلف الذكر -الفارسية وهذا 

א. אמ :א

،  كان لذكر األقوام واألجناس األعجمية حضور بارز في الشعر الجاهلي المهجـري                       

وتخص بالذكر تلك األقوام التي تعامل معها شعراء المهجر الجاهلي تعامالً وثيقـاً فـي تمـاس                 

                                                 
 شفاء الغليل فيما في كالم العرب مـن الـدخيل         الخفاجي ،   : ينظر  " . شَاه بور   " اسم ملك فارسي ، معرب       )1(

  .  43 – 42 المفصل في األلفاظ الفارسية المعربةي ،  ، اإليراني ، زبان شانس175

  .513 "جمع والتوثيق ال" القسم الثاني  )2(

شفاء الغليل فيما في كالم العرب      الخفاجي ،    " . ٍلجَرِل وَ  أيضاً عندهم ليومٍ   ملَفارسي ، وهو عَ   المريخ  "  يعني   )3(

  . 18 – 17 المفصل في األلفاظ الفارسية المعربةي ، اإليراني ، زبان شانس: ينظر  . 98 من الدخيل

  .434 "ق الجمع والتوثي" القسم الثاني  )4(

  . 100 شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل: ينظر . نوع من العقاقير : البسباس والبسباسة  )5(

 ]                   الطويل     [                           :              ويقول أيضاً  .385 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )6(
ــر ــن الَْ تُ وَأكَبِ حاللَّي نــس هَأم ــو  يِلاْثَ

 
ــتْ ْ َأالَ  ــسزعمـ ــوسةُ الْاْب بـ ــيـ  يم َأنَّنـ

  
  .404 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

  . 177 المفصل في األلفاظ الفارسية المعربةاإليراني ، زبان شانسي ، : ينظر . فارسي معرب ) 7(
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     منهـا    صـيغ  عدةب }س  الفر{ ة  ظلف، وقد وردت     وكان للفرس الحظ األوفر من الذّكر     .  مباشر

  ]  الكامل [  : ومن توظيفاتها قول حجر بن خالد.   وغيرها من األلفاظ)1(] الفرس [ ، ] فارس [

)2( الْاْوحــقٌ َأثَــو مسرِاْفَــ ضِر َأيفــ

 

ــ  ــ حيناقْفَ اْيءــَأ ْ  الَك ــاْب ــنَّ ِإك لَ ني 
  

، وهذا اإلسهاب في     خرى ال مجال لذكرها   وقد ذكرت لفظة الفرس في مواطن كثيرة أ                 

ألسـباب نفـسها    لذكر اسم هذه القومية وعالوة على ذكر أسماء ملوكها وشخصياتها سالفاً يعود             

وهذه الهالة في صورة الفرس تكـاد       .  المتمثلة في النفوذ الفارسي الممتد إلى أقصى بالد العرب        

ء الجاهلية في أرض العجـم علـى ذكـر           شعرا ، إذ تعاور   تجاريها سطوة مماثلة من قبل الروم     

ومـن  .  ، ولكن بدرجة أقل مما هي عنـد الفـرس          الروم في طائفة من قصائدهم ومقطوعاتهم     

  ]   المتقارب              [                              :      القيسئالنماذج على ذلك قول امر

ٍف فَاْشَـــ ْ الَودنـــسَأي وـــ يعو3( اْد(

 

 ٌبيــرِ قٌَبسنَــ ْ  الَمِو الــرضِرَأبِــ 
  

  ] الطويل [                                                    :        وقوله أيضاً         

)4( اْفَــرمِ َأنْوى الــراً ِإلَــدولَكنَّــه عمــ

 

 لَوكَ اْ شَ و الْ اْء ن غَـز  ـنم و َأر  مـرٍ ضِ حي 
  

                                                 
 . 59 – 58 المفصل في األلفاظ الفارسية المعربةي ، راني ، زبان شانساإلي :ينظر . كالهما فارسي معرَّب ) 1(

  ]                  البسيط     [ :                      بن يعمر اإليادي ويقول لقيط   .438 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(
ــن الْ ــم مجــو معِ جوــٌع تَز هــي الْد اْقَلَع 

 
 ك لَهــموملُــء الْاْنَــرِس َأباْر فَــاْرَأحــ 

  
        ]الطويل [                               :   ويقول البراق بن روحان  . 486 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 

ــ ــء قَتاْبكَ ِل الْيــر ــسِ ِإذْفُ ــاْن نَاْـ كَ اِْئي 
 

ــ  ــتُ ِلغَربكَيـ ــقَّ ِلنَـــ اْسـ  يظرِاْنٍ وحـ
  

  .432 "الجمع والتوثيق " لثاني القسم ا

   .367 نفسه )3(

  ]الطويل                  [                         :                    ويقول ربيعة بن أمية  . 382 نفسه )4(

ــبِ ــكرتَ ــٍةالْ ص م ــ ن ٍءاْشَعــظُ ْ الَ و رِه 
 

 رٍكِّــفَ مريــ غَمِو الــرضِرَأ بِــتُقْــحلَ 
  

  .449 "الجمع والتوثيق " الثاني القسم 
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 ذلـك قـول     ، ومـن   ، ولكن بصورة قليلة جداً     )1(ؤالء الشعراء أيضاً البربر   وقد ذكر ه          

  ]  الطويل                    [                           :                        امرئ القيس

)3( اْبرِل بر  خَي ِل من ي بِاللَّ ىر الس )2(ديبرِ

 

 وٍِداْ معــىباْنَصِ الــذُّوص كُــلِّ مقْــىعلَــ 
  

ـ       ذكرهم للترك  - في ذكر األمكنة   –ومر فيما مضى                )4( ذ، إضافة إلى ذكرهم للهراب

حـق  إلضاءة تكشف عن مدى التأثر الذي ل      ، وهذه ا   وغيرها من األقوام واألجناس المحيطة بهم     

ديدة ظهر صـداها    ن لمخالطة األقوام األخرى استحقاقات ع     ، إذ إ   اللسان العربي في بلدان العجم    

  . على ألسنة شعراء المهجر

:.א
ه إلى  ا، بل تعد   ياتجموعات السابقة من أمكنة وشخوص وقوم      األمر عند الم   فقولم ي           

 ، مستخدمين  عاينوه، فوصفوا ما شاهدوه أو       المرئيات األخرى التي الحظوها في الديار الغربية      

 -  عليها تغييرات تبعاً لحال النطق في العربية       يدخلونوقد   -فظها عند أهلها    األسماء األعجمية بل  

  ]  المتقارب    [                        :    حيث يقول)5( ومن ذلك وصف امرئ القيس للفرانق

                                                 
 شفاء الغليل ، الخفاجي ،    " هو عربي من البرابرة وهي تخليط الكالم        : جيل معروف جمع برابرة ، وقيل        " )1(

  . 86فيما في كالم العرب من الدخيل 
  .فارسية معرَّبة ، سيأتي بيانها الحقا في هذا المبحث ) البريد (  لفظة )2(
  .383 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )3(
اإليرانـي ،   : ينظر) . ان  َد بَ ريهِ( ، وجمعها بالفارسية    ) ير بد   ه( هم خدام النار عند المجوس ، والصحيح         )4(

  . 77 المفصل في األلفاظ الفارسية المعربةي ، زبان شانس
،  ) فرنـق   (  ، مـادة     العـين ،  الفراهيـدي   : في جل المصادر دخيٌل معرب ، أو فارسي معرب ، ينظـر              )5(

 ،  228 شفاء الغليل فيما في كـالم العـرب مـن الـدخيل           ، الخفاجي ،    ) فرنق  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   

   ، والفرانق هو البريد الـذي ينـذر قـدام           60 المفصل في األلفاظ الفارسية المعربة    اإليراني ، زبان شانسي ،      

تـاج  ، الزبيدي ،    ) فرنق  (  ، مادة     الصحاح الجوهري ، : ينظر  . الفارسية  في  ) بروانَك  ( األسد ، وهو معرب     

 ، لـسان العـرب  : ينظر   . في الفارسية ) َبرَوانَه  ( أنها معرب    وذكر ابن منظور  ) . فرنق  (  ، مادة    العروس

 ملك الروم فشاهد    ويروي الصولي أن امرأ القيس هو أول من َعرب هذه الكلمة ، إذ خرج إلى              ) . فرنق  ( مادة  

    .   2/193 أدب الكتاب: ينظر  . - في شعره السابق –فعربه ) الفراونك ( 
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ــبقْتُ الْ ســاْفُر قَنــب اًقَ سب ــع ي1( اْد(

 

ــاْذَِإ  ــاْ مـ ــ عا ازدحمنَـ ــكٍَّةىلَـ   سـ
  

،   الذي شاهده في بالد الـروم      )2(وفي الموضوع نفسه استخدم امرؤ القيس لفظة البريد                

  ]  المتقارب           [                                          :                وفي ذلك يقول

ــ ــكر وينهوجأفَـ ــرِب الْتُبـ )3( اْديـ

 

 اْنَوــد ــ قَتُمـ ــرصيـ ــلْ مي فـ  هكـ
  

  ]  الوافر     [           :       ، وفيها يقول عنترة )4( واستخدموا أيضاً لفظة المسك          

)5( ماْه مــــدزِجــــاٌْر يموفُاْوكَــــ

 

 ــي ــفَوبـ ــساْههاْن شـ ــٌك عبِ مـ ٌر يـ
  

  ] الطويل [    :يقول في تشبيه محبوبته حيث )1 (واستخدم امرؤ القيس أيضاً لفظة الجمان       

                                                 
      ]طويلال[                                            :وقوله أيضاً   .363 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )1(

يبِــسرٍ تَــرنْــىالْ م هاْفُرــقَ َأزنراْو 
 

ــ  ــيوِإنِّـ ــ رجٌم ِإني زعـ ــعـ  اًتُ مملَّكَـ
  

  .382 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
 أي محذوف الذنب ألن بغال البريد كانـت       ) َبريَده دم   (  ، وأصلها    فارسية يراد بها في األصل الَبرد     كلمة   " )2(

  لـسان ابـن منظـور ،      " . ه بريداً   عالمة لها فأعربت وخففت ، ثمَّ دعي الرسوُل الذي يركب         محذوفة األذناب ك  

تـاج   ، الزبيدي ،     87 شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل       الخفاجي ،   : ينظر  ) . برد  (  ، مادة    العرب

 ) . برد (  ، مادة العروس
   .363 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )3(
 ، مـادة             الـصحاح الجـوهري ،    : ينظـر   . ) المـشموم   ( فارسية معربة ، وأصل الطيب عند العرب هو          )4(

المفـصل فـي األلفـاظ      ي ،   ، اإليراني ، زبان شانـس     ) مسك  ( ادة   ، م  لسان العرب ، ابن منظور ،     ) مسك  ( 

   . 73 ، الفارسية المعربة
  ] الطويل     [                      : ويقول فيها امرؤ القيس أيضاً  .468 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )5(

ــ ــص بِمفْ ــن الْورتُخَ ٍك مــس َأذْم كــر  اْفَ
 

 رِيــٍةي حقَّــٍة حميـاً فــح ســنَيــورِ 
  

    .476 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني 
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ـاْلِ      عى الْجاْنِ لَـدماْ كَالْجهتْنَتَيم لَى2( ي(

 

  ـ  ِإذَاْ م تَا اسحـ  تْم ـ  ناْ كَ ـ ميم ح ضي فَ اْه 
  

، وهـذا الكـم      ، وكنيسة وغيرهـا    ، وفرفر   أخرى ككلمة التّيس   اًووظفوا أيضاً ألفاظ            

 ، في حين نجد بعض األلفاظ شـائعةً         االختالط باألعاجم   التّأثر الناتج عن   اللفظي يشير إلى عمق   

غير أن باب التـأثر     .  ، كذكر قيصر وكسرى وفارس والروم وغيرها       في الشّعر الجاهلي عامة   

، إذ جاء ذكر كـسرى وفـارس         هنا يكمن في الربط بين اللفظة وعالقة الشّاعر بأهلها األعاجم         

 ، وهـذه   ئعة على ألسنة شعراء تربطهم عالقة بالفُرس      ا من عموم األلفاظ الفارسية الشا     موغيره

  . وهكذا تكون هذه األلفاظ في معظمها قد وظّفت من قبيل التأثر.  الحال مع الروم

 ويالحظ أيضاً غلبة األلفاظ الفارسية دون سواها على قصائد شعراء المهجر الجـاهلي                      

سطوة الحضارة الفارسية   :  ين رئيسين هما  ، وهذا يعود على أغلب الظن إلى عامل       هم  ومقطوعات

 على  ، ويعتمد هذا العامل    ورقيها مما ساعد ذلك في نشرها بين األقوام المحيطة بما فيها العرب           

دد  ع ، وهذا ما لُمس عند      آخر يتمثّل في قوة أواصر العالقات الرابطة بين العرب والفرس          عامٍل

 ، وبناء على هذا كادت األلفاظ الرومية أو        د فارس لشعراء العرب الذين وفدوا إلى بال     كبير من ا  

  .  أشعارهم، بل إن األلفاظ الحبشية تالشت تماماً من السريانية تضمحل من استخداماتهم

  

  

  

  

                                                                                                                                               
 ، ابـن سـيده ،     ) جمن  (  ، مادة    جمهرة اللغة ابن دريد ،    : ينظر  .  خرز من الفضة ، وهو فارسي معرب         )1(

  ) .  جمن (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) جمن (  ، مادة األعظم والمحيطالمحكم 
   .407 "الجمع والتوثيق " القسم الثاني  )2(
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 الخاتمة

          بعد رحلة في ربوع األدب الجاهلي ، ظننت أنها طويلة وإذ بها كذلك ، وقفت خاللهـا                 

د بمنأى عن ديار العرب ، وقد خلصتُ بعد عرض مـستفيض إلـى   عند الشعر الجاهلي الذي ول   

  :طائفة من النتائج كان أبرزها 

  

 في العصر الجاهلي عنها في أيٍّ مـن العـصور اإلسـالمية             ديار العرب  اختلفت خريطة    .أوالً

المتعاقبة إذ اقْتُسَمت العراقُ بين العرب والفرس والنِّبط وغيرهم ، أما الـشام فكانـت مـسرحا                 

في حين لم يعثر على صوت عربي َبينٍ في         . لوجود الرومي رغم سطوة العنصر العربي فيها        ل

  .إفريقيا التي ظهرت عروبتها الصريحة بعد مجيء اإلسالم 

  

 ارتبط العرب في جاهليتهم باألمم واألقوام األخرى ، وقد انعكست أواصر اتصالهم بغيرهم              .ثانياً

إذ شكلت عالقات العـرب  . ، وذلك بشكل مطرد   تلك الديارعلى عدد من الشعراء الوافدين إلى    

بالفرس ذروة تواصلهم مع غيرهم ، وهذا بدوره تناغم مع عدد الشعراء الجاهليين الذين وفـدوا                

وفي الوقت ذاته قلَّ عدد الوافدين إلى ديار الروم ، ومن ثمَّ الحبشة النحصار              . إلى ديار فارس    

 ذلك على الكم الشعري الذي خلَّفه هؤالء الشعراء في غربتهم           ارتباط العرب بهما ، مما انعكس     

  .األعجمية 

  

معهـود فـي    هو   وفيما يخص األغراض الشعرية فإن الجاهلي المهجري قد سار وفق ما             .ثالثاً

غير أن الشعر الجـاهلي     . عرف عرب الجاهلية ، من طَرق للغزل والفخر والوصف وغيرها           

المتَـَأتِّي مـن الحـضارة      في بعض أغراضه لسلطان التأثر      المنظوم في أرض العجم قد خضع       

  على شعر رثاء   - مثالً   -اء النفس    الطارئة ، في سياق عوامَل شتى حيث غلب شعر رث          الجديدة

  .األحياء ، وظهر غرض التحذير واإلنذار الذي لم يكن معروفاً عند شعراء الجاهلية من قبل 
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في عاطفته ونسقه ، حيث َعبََّر في جلِّ أغراضه عن مآسٍ            تشابه الشعر الجاهلي المهجري      .رابعاً

عاشها الشعراء في ديار األعاجم ، فعمدوا إلـى توظيـف هـذا الـشعر ليحمـَل مـشاعَرهم                     

وقـد  . وأحاسيَسهم ، ويترجمها من عواطف مشبوبة ملتهبة إلى كلمات تصدح بمكنونات النفس             

ن ، إذ جاء الغزل باكياً ، وخالف الفخر طبيعتـه           الفقد والحرما : ظهر التشابه جليا في عنصري      

  .األبيَّةَ ليخرج معبراً عن انكسار الشاعر وهزيمته ، محاكياً بذلك شعَر الرثاء 

  

ليهـا ألفـاظ التََّحـسر ، والتفجـعِ          تنوعت المطالع وتبايَن االهتمام بها ، وقد هيمنت ع         .خامساً

أما المقدمة فلم تَسر في مجملها وفق التقليد الفني         . والشكوى ، رغم اختالف أغراضها الشعرية       

المتوارث ، بل كثيرا ما انصهرت في موضوعات قصائدها ، فخرجت محاكية بـذلك قـصيدة                

  . في ظلِّ تخلُّص َحَسن الرثاء في التعبير عن الفاجعة ، إضافة إلى اللفظ والعاطفة

  

 جاءت خواتيم هذا النمط الشعري مرصعة بالحكم واألمثال حاملة خالصة تجاربهم مـع              .سادساً

الحياة ، في حين تُرِكَتْ بعض هذه الخواتيم مفتوحة دون االلتزام بالتقليد المتوارث المعهـود ،                

وعيٍ بمصيره الذي سـيؤول     وربما شاهَد الشاعر نفسه في الخاتمة المفتوحة ؛ حيث عاش دون            

  .إليه 

  

 كما وتنوعت األساليب المستخدمة في الشعر الجاهلي المهجري ، حيثُ جاء بعض هـذه               .سابعاً

األساليب مستمدا من حياة الشعراء أيضا ، فقد عمدوا إلى الطباق والمقابلة والترادف وغيرهـا               

سـاليب لتحمـل أفكـارهم      للتعبير عن ظروفهم المعاشة ، وهنا وظف هؤالء الشعراء تلـك األ           

  .وأحاسيسهم ومشاعرهم 

  

 اعتنى شعراء المهجر الجاهلي بالموسيقا ، وأولوها اهتماما خاصا ، حيث ظهرت عنـدهم               .ثامناً

 هـذه العنايـة      أنَّ غيَر. موسيقا التكرار وموسيقا الحروف والكلمات وغيرها من النَّغم الدَّاخلي          
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خاصة في تخير القوافي وحركات الـرَّوي ، فظهـرتْ          بلغتْ ذروتها في الموسيقا الخارجية ؛ و      

  .بوضوحٍ سمعيٍّ في َجرسٍ موسيقيٍّ عذبٍ جميٍل 

  

لمحسوسات السمعية   خضعت الصورة الشعرية لمدركات الحواس عامة ، حيث تضافرت ا          .تاسعاً

 ن اء األلـوا  حي عمد الـشعراء إلـى اسـت       ها ، فقد  ة وغيرها في تشكيل مالمح    يَّوالبصرية والشم

وحمَّلوها العديد من الدالالت السلبية واإليجابية ، في حين ظهرت الصورة الحركية حيَّـةً فيهـا                

روح وثَّابة تفصح عن رهافة اإلحساس ودقَّة الوصف ، وحملَت الصورةُ الضَّوئيَّة هالـةً مـن                

لجمـال والمجـد    السمو والرفعة ، فخرجتْ صورةً جماليةً تسمو وتتناغم مع معاني الـذوق وا            

  .والسؤدد 

  

ها شعر الجاهليـة فـي أرض العجـم إال أن           الفصاحة البالغة التي ظهر في حال      ورغم   .عاشراً

عوامل التأثير استطاعت السريان إلى ألفاظه ، حيث ظهرت جملة من ألفاظ هذا الشعر أعجمية               

فهيمنت على أفكارهم ،    مستوردة من الحضارة الطارئة التي تعامل معها الشعراء فتفاعلوا فيها ،            

وظهر صدى هذه السطوة التََّأثُّرِيَّة على ألفاظ األمكنة واألعالم والقوميات والجنسيات ، وغيرها             

  . والتي طغى عليها األثر الفارسي في أغلب األحيان- المعربة والدخيلة -من األلفاظ األعجمية 

  

ماسة لوصية ، فإنني أرى أن الحاجة        ا           وإن كان األمر في خاتمة هذه الدراسة يستدعي       

  :لدراسة القضايا اآلتية 

  " .جمع ، وتوثيق ، ودراسة "  دراسة النثر الجاهلي في أرض العجم - 1

 استكمال دراسة موضوع هذه األطروحة في عصر صدر اإلسـالم ، ووصـوالً للعـصر                - 2

  .األموي ، أو كل عصر على حدة بما يقتضي الكم الشعري 

  .األلفاظ األعجمية في الشعر الجاهلي دراسة لغوية داللية  دراسة - 3
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  جامعة الخليل

  كلية الدراسات العليا

  ةـة العربيـج اللغـبرنام
  

  

מ א א א
"א"

  

  

  :إعداد 

   الطميزيحمدأبن ناصر 

  

  :إشراف 

  الرجبيحافظ الدكتور عبد المنعم 

  األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية
  

  

  رجة الماجستير في اللغة قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات د

   كلية الدراسات العليا -العربية وآدابها 

  في جامعة الخليل
  

  م 2010 -هـ 1431

  

  القسم الثا�ي
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  القسم الثاني
  

  جمع الشـعر الجاهلي 
  العجم  في أرض

  وتوثيقه
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  منهج الجمع والتوثيق

 قَثِّ و ثم،   الشعر عم، حيث ج  ا القسم             تم جمع الشعر الجاهلي المهجري وتوثيقه في هذ       

وكتب نحوية  ،  دبية   ، ومجاميع أ   ومعجمات لغوية ،    شعرية ة ما بين دواوين   من مصادره األصيل  

  : ل اآلتيلسس للتَّعاًبتَ . وغيرها

  

شاعر رتِّب شعر ال، وفي الوقت ذاته      اًي االعتماد في ترتيب األشعار على أسماء الشعراء أبتث        - 1

  . يضاًالواحد أبتثّياً أ

نسب وما توافر من عالقـة الـشاعر         االسم وال  رك، حيث ذُ   التعريف بكل شاعر على حدة       - 2

  . رض العجمبأ

3 -    وضع مناسبة لكل نص وهذا في أغلب األحيان كان تجميعا من بطـون الكتـب              شعري ، 

  . تراثيةلا

ة ، سواء أكانت كتب لغة أم نحو أم         دمتَعية الم  الكتب التراث   تم تخريج النصوص الشعرية من     - 4

  . شتى    النصوص بأبياتها المفردة في المصادر القديمةعبتَ تَ، وهنا تم  وما شاكلهانقد أدب أم

 تم في أثناء التخريج ذكر أبيات القصيدة مرتَّبةً حسب ترتيبها في الديوان دون أي اعتبـار                 – 5

  . وذلك للحفاظ على هيكليتها كما هي في األصل لترتيبها في المصادر ،

 األفضل  – رتِّبتْ مصادر التخريج حسب القدمِ الزمني ، حيث ُأعتُمدتْ رواية الديوان بدايةً              – 6

 ثم ذُكر المصدر األقدم فاألحدث وهكذا ، كما ورتِّبتْ مصادر المؤلِّف الواحد أبتثيـاً               –تحقيقاً  

  . أيضاً 
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 مباشرةً ، في حـين      – أو األبيات    - وفي التَّخريج أيضاً تم ذكْر المصدر بعد اإلشارة للبيت           – 7

قُدم ذكْر المصدر على اإلشارة لألبيات في حالة وجود أكثر من موطنٍ واحـد لألبيـات فـي                  

  .المصدر الواحد 

،  لى البيت كـامالً    إ د الروايات المختلفة في األحرف والكلمات والجمل وصوالً       الوقوف عن  - 8

 حيث رصال  الروايات التي     كلُّ تْد المتشابهة رغـم  وتم الجمع بين الروايات   ،   عندها   وفُوقتم 

 .  المصادرالبعد التاريخي بين

 بدوره مـع    يتوافقهذا  و،  ها  تَ قراء رسي، مما ي   اً نحوياً وصرفياً تاماً   بيات ضبط  تم ضبط األ   – 9

   . انيهالفاظها ومعدالالت أ

  ل العروضي الذي وقعـت      كلها ، والتنويه إلى الخل     بيات الوقوف عند األوزان الشعرية لأل     – 10

  . ليها القصائد والمقطوعات الشعرية التي تنتمي إ البحورتركذُو، كما  فيه

مات ، وذلك من كتب المعج    و تلك التي تستدعي الوهم      أ،   شرح معاني المفردات الصعبة    – 11

  . ة على اختالفهاغويلال

وأمكنة ، إضافة إلى تخـريج األمثـال        عالم   من ألفاظ ومصطلحات وأ    َلكشُْأالتعريف بما    – 12

  . ةيلصوالحكم من مصادرها األ

تم تقسيم الهامش إلى قسمين أو ثالثة في العديد من الصفحات وذلك وفق الحاجة ؛ حيـث                  – 13

موكلِّ صفحة فع لَّقاتتَعَل بين ملتْ مستقلَّةً بذاتها فُص.  
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 }1{   

زيد الع بن يُأبب1(ياد(  

يه ُأبي شـعراً    إلى أخ ، كَتَب عدي     لما طاَل سجن عدي بنِ زيد عند النّعمانِ بنِ المنذرِ                   

       هسراح فيه على تحريضِِ كسرى على النّعمان إلطالق ثُّهحآنذاك نا وك–ي يكسرى فـي دنع ُأب  

  ]الخفيف :                                      [  )2(عليه أبي بهذه القصيدة قائالً فرد –اإليوان 

فُيع ضـــفُّلَـــَأ ْ الَعٍ واْ بـــزجِـــ
 

ــ ينِإ  ــاْ خَنكُ ــ الزكنَ اْمــن ــ ْ الَ فَ اْع 
  

 ]1[   

طَء حــو ــاًنَ ــي فءيض تُ هــس فُويا ال
 

 وــي ــ اِإلنِيمـ ــهلَـ ــن َأو لَـ  اْوْأ جـ
  

 ]2[   

ــت ــحيح صـ ــكْ ماْهلُاْبر سـ فُوفُـ
 

ــاْتَجم ز رِتَاْذَ  ــةً غَبـ ــ الْةَرمـ  ومـ
  

 ]3[   

                                                 
ادي ، وكان عدي وأخوه ُأبي ترجمـاني كـسرى وكـاتبي              بن زيد ، أخو الشاعر عدي بن زيد العب         يبهو أُ  )1(

   ، هف  إيوان يا ُأباألصفهاني ،    ، 158 – 2/156 تاريخ الطبري الطبري ،   : ينظر   .كان يقيم في بالط فارس      أم

  .77 – 2/66 األغاني
   .77 – 2/76 األغاني ، األصفهاني ، 2/158 تاريخ الطّبريالطبري ، : ينظر  )2(

  :التّخريج 

 . 2/77 األغاني ، األصفهاني ،     159 – 2/158 تاريخ الطّبري الطّبري ،   : وردت القصيدةُ كاملةً في               

   .111 األضدادحاتم السجستاني في  ، ورواه أيضاً أبو 207 األضدادفي  ] 8[ وروى ابن السكيت البيت 

  :وايات راختالف ال

   .تاريخهالقصيدة كاملةً حسب رواية الطّبري في 

  : ضوء على الشِّعر 

 العبـاب الزاخـر         ، الـصاغاني ،   ) لفف  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الثّقيُل البطيء   : اَأللَفُّ   ] 1[ 

، مـادة             تهذيب اللّغـة     األزهري ، : ينظر  . السعة في المكارم    :  ، الباع    )لفف  (  ، مادة    واللباب الفاخر 

. يبسطُ الباع في المـشي      : وباع يبوع   ) . بوع  ( ، مادة   المحكم والمحيط األعظم    ، ابن سيده ،     ) باع  ( 

  ) .بوع (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر 

 ،  أسـاس البالغـة   الزمخشري ،   : ينظر  . لون في حمرة ، وهو لون صدأ الحديد         كتيبة كدراء ال  : جأواء   ] 2[ 

 الجـوهري ،  : ينظـر  . هي الكتيبة الّتي يعلوها لون الـسواد لكثـرة دروعهـا      : ، وقيل   ) جأو  ( مادة  

  ) .جأي (  ، مادة الصحاح

 ]3 [   زوت المسموع من بعيد      : الطّعنة ، وقيل    : الرة  م: ينظر  . هي الصاد )  زحاح  ، الجوهري ،  ) رالـص   ، 

القميص ، أو الدرع ، وكـلُّ       : السربال  ) . رزز  (  ، مادة    أساس البالغة ، الزمخشري ،    ) رزز  ( مادة  

  ،  تاج العروس، الزبيدي ، ) ربل س(  ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر . يلْبس فهو سربال ما 
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ــ ــنملَاعفَ ــو لَ س متَذْ ِإتُع ــس فُيضتَ
 

ــكُ  ــتُنْ ف يح مــي ــْئجِ لَاْه ــ َأكتُ سعى 
  

 ]4[   

ــ ــعنَـ ِلالْ ت دــاْح جَأة ــو فُيرِـ طَ
 

ــ بِوَأ  ــاْم 1(تُلِْئٍل س(د ــو ــكنَ ــ يم لَ ـم 
  

 ]5[   

ـ لْه ي ملَ ني ب ـ ع يدأَ )2(اْه و ـ  م فُوخُــ
 

 اْهــيف كيــ آتعيطســضٍ َأرَأ بِــوَأ 
  

 ]6[   

ــقِّعي ْ الَ بــ)3(ك ــ اْ م يصوــرِخَ الْب فُي
 

 اًعـــوجفَ اًفَـــلْ ِإاِهللا وينـــتْفُ تَنِإ 
  

 ]7[   

فُيـــنعالتَّ وناْمـــا الزذَهـــ زعـــ
 

ــ  ــي اَألف اْعديــَأ و ــ متَنْ ــع بينِّ يد 
  

 ]8[   

ــلَ جزوع ــع ــصلَ ــ َأقيدى ال سفُو
 

ــعلَفَ  ــيرِمـ ــزِ جنِئ لَـ ــلَ عتُعـ  هيـ
  

 ]9[   

فُوطُـــ َأاْمـــي فكاْورٌل شَـــيـــلقَلَ
 

 لَوـــعرِمِئ لَـــينتُكْـــلَ مع ِئـــاْزي 
  

 ]10[   

  
  
  

                                                 
الزمخـشري ،   : ينظر  . كُميه  فيه ديباج يكفُّ بها جيبه وأطراف       لثّوب الّذي   ا: مكفوف  ) . سربل  ( مادة  

 ابـن  : ينظـر  . خاط حاشيته خياطتين فـي النّـسيج   : وكفَّ الثّوب كفّاً ) كفف (  ، مادة  أساس البالغة 

  ) .كفف (  ، مادة لسان العرب: منظور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وايات راختالف ال
  " .سَألْتَ  " األغانيفي  )1(
  " .بعد بها  " األغانيفي  )2(
  " .، وال يعفِّيك  ُألفَ فجوعاً  " –لسجستاني  ل- األضداد ، و-  البن السكيت–األضداد في  )3(

  :ضوء على الشِّعر 

  ) .ضيفَ ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ،  : ينظر. المستَغيث : تلجأ ، والمستضيف : تستضيف  ] 4[ 

   ، مـادة       لـسان العـرب   ابن منظور ،    : ينظر  . ثُ عن اآلباء    رو ماٍل قديمٍ من حيوانٍ وغيره ي      كلُّ: التّالد   ] 5[ 

 :ينظـر   . ما استُحدثَ من المال     : الطّريف والطّارف   ) . تلد  ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) تلد  ( 

  ) .طرف ( ، مادة  العروس تاجالزبيدي ، 

   المحـيط فـي   الصاحب بن عبـاد ،      : ينظر  . مات فُجاءةً   : موت الفُجاءة ، وافْتُِئتَ فالن      : موت الفوات    ] 7[ 

    ، مـادة      العـين  الفراهيدي ، : ينظر  . اآلخر  : تباع ، والعقب أيضاً     اإل: ، العقب   ) فَوتَ  ( ، مادة    اللّغة

  ) .عقب (  ، مادة أساس البالغة، الزمخشري ، ) وت ف( 

  ) .عنَفَ (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . التَّعيير واللّوم : التّعنيف  ] 8[ 

سيفَ الرجُل فهو مـسوفٌ     : ، وقيل   ) ساف  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . الهالك  : السوفُ   ] 9[ 

  ) .سوف (  ، مادة العباب الزاخر واللباب الفاخرالصاغاني ، : ينظر . زِع أي فَ
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 }2{   

 )1(إياس بن قبيصة

 على جيش الفُرس المتَّجه إلى حرب       – ملك الحيرة    –          استعمل كسرى إياس بن قبيصة      

وكان إياس أول مـن انـصرف       . )2(ذي قار ، فانهزم جيشُ كسرى المكون من الفُرسِ والعرب         

 فتعذّر بأخٍ له    – كعادة كسرى    –خوفَ نزع كَتفَيه    بالهزيمة إلى كسرى ، فأخفى إياس نبأ الهزيمة         

فقال عند هروبه يصفُ نجاتَه وهو يحثُّ فرسـه علـى            . )3(مريضٍ ، وهكذا هرب من كسرى     

  ]الطويل  :                                                           [ )4(اإلسراع قَدر اإلمكان

ــ ــاْْألتُ الْه ــاْ م ــِئن َأنَ ــاْلَ هاْعتِّبال ىو
 

  ولَـــدتْني حاْصـــن ربعيـــةٌ)5(مـــاْ 
 

 ]1[  

                                                 
)1(      هو إياس بن قبيصة الطائي العبة بن          ادبن الحارث بن الحويرث بـن       سعنةي بن أبي عفر بن النعمان بن حي 

ليها كـسرى   كان يعرف هو ورهطه باألحالف ، وكان إياس من سكان الحيرة وقد ملكه ع             . ربيعة بن طيء    

الديارات  ، و  2/69 األغاني ، األصفهاني ،     32المبهج  ابن جني ،    : ينظر   . برويز مكان النعمان بن المنذر    أ

  . 1/162المناقب المزيدية  ، أبو البقاء هبة اهللا الحلي ، 75
 اهللا ،    ، الحلي ، أبـو البقـاء هبـةُ         289 األوائل ، العسكري ،     39 – 24/38 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )2(

  .413 – 2/412المناقب المزيدية 
  .24/44 األغانياألصفهاني ، :  ينظر )3(

    " .http//www.cultural.org.ae: الموسوعة الشعرية " األشباه والنّظائر الخالديان ، :  ينظر )4(
 

  :التّخريج 

شـرح ديـوان    زوقي أيـضاً فـي       ، ورواها المر   37 حماستهفي   ] 4 – 1[           روى أبو تمام األبيات     

 ، وروى   2/411المناقب المزيديـة    في   ] 1[  ، وروى أبو البقاء هبة اهللا الحلّي البيت          209 – 1/208 الحماسة

   .1/289 المستقصى في أمثال العربفي  ] 3[ الزمخشري البيت 

  

  :اختالف الروايات 

   .حماستهاألبياتُ كاملةً حسب رواية أبي تمام في 
  " .فما " المناقب المزيدية ي  ف)5(
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ــاْ  هبِقَاْع ــن ــةٌ م قْعب ــي ــْل تُعجِزنِّ فَه
 

ــسيحةٌ    ــب فَ حر ضاَألر َأن ــر ــم تَ  َألَ
 

 ]2[  

ــراْعهاْ  س ــن ــاْ م بِطَاِْئه ــى رددتُ علَ
 

   ىبــثَّ الــدب ثَــةثُوبمو ةرطبــسم  
 

 ]3[  

ــجاْعهاْ ــن شُ ــاْ م اْنُهبج ــن م ــم َألعلَ
 

 وَأقْــدمتُ والْخَطِّــي يخْطــر بينَنَــاْ    
 

 ]4[  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ضوء على الشِّعر 

في حين رواه أبو البقاء الحلّي مستقيم       . أبي تمام ، والمرزوقي     : ألول مخروماً في روايتي               جاء البيت ا  

  .من البحر الطّويل " فعولن " الوزن ، حيثُ أضافَ مقطعاً قصيراً في بداية تفعيلة 

. منسوبة إلى قبيلـة ربيعـة       : ربعية  . فث ، عفيفة    امرأةٌ حاصن وحصان ، أي ممتنعة من الر       : حاصن   ] 1[ 

: المعاونة ، وماألتُ فالناً علـى األمـر         : المماألةُ   . 1/208 شرح ديوان الحماسة  المرزوقي ،   : ينظر  

      هوكنتُ معه في مشورت ة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . ظاهرتُهاللّغة تهذيب، األزهري ،    ) مأل  (  ، ماد   ، 

  ) .مأل (  ، مادة المحيط في اللّغة ، الصاحب بن عباد ، )مأل ( مادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ضوء على الشِّعر 

 تـاج ، الزبيـدي ،     ) بثـث   (  ، مـادة     أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  . كثيرةٌ ومبسوطة   : مبثوثة   ] 3[ 

) . دبِي  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الجراد قبل أن يطير     : ى  الدب) . بثث  ( ، مادة   العروس  

 ، لسان العـرب ، ابن منظور ، ) سبط  (  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  . ممتدة  : مسبطرة  

: ينظـر   " . أكثر من الدبا    " ذكر الزمخشري أن في هذا البيت تضمين لمثل عربي هو           ) . سبطر  ( مادة  

   .1/288 المستقصى في أمثال العرب
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  )1(امرؤ القيس

 }3{   

 بنات قياصرة الروم في أنقرة ، وكان قد كُـسي الحلَّـةَ              إلحدى           شاهد امرؤ القيس قبراً   

  ]الطّويل                        [  :                             )2(فأخذ يقول. المسمومة آنذاك 

                                                 
 لحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن يعـرب بـن                هو امرؤ القيس بن حجر بن ا       )1(

الـشّعر   ، ابن قتيبـة ،       1/51 طبقات فحول الشّعراء  ابن سالم ،    : ينظر  . ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة        

دخل أرض الروم وهلك فيها إثر محاولته الثّأر من بنـي            . 9/59 األغاني ، األصفهاني ،     1/107 والشّعراء

    نهاية األرب فـي فنـون    ، النويري ، 1/204 ثمار القلوب الثّعالبي ،   : ينظر  .  كندة   أسد الذين قتلوا أباه ملك

 بهجـة   ، ابن عبد البر القرطبـي ، 1/285  زهر اآلداب وثمر األلبـاب     ، الحصري ،   191 – 5/190 األدب

   الـروض المعطـار  الحميـري ،     ،   1/103 تتمة المختصر في أخبار البشر     ، ابن الوردي ،      1/97المجالس  

  .8/545خزانة األدب  البغدادي ،  ،31
 ، األصـفهاني ،  1/121 الشِّعر والشّعراء ، ابن قتيبة ،     49مصطفى عبد الشّافي    :  ، تحقيق     الديوان :ينظر   )2(

 ،  295 ء أخبار النّسا   ، ابن الجوزي ،    9/12  البصائر والذّخائر   ، التّوحيدي ،   75 – 9/74  ،2/181 األغاني

  صبح القلقشندي ،   ، 1/103 تتمة المختصر في أخبار البشر     ، ابن الوردي ،      4/125  معجم البلدان  الحموي ، 

   .1/13معاهد التّنصيص  ، العباسي ، 421 ، 31الروض المعطار  ، الحميري ، 14/174األعشى 

  :التّخريج 

 ،  454 ،   357 أبي الفضل إبـراهيم      محمد: ق   ، تحقي  ديوان امرئ القيس  في            جاءت المقطوعة كاملة    

  ، ابـن  101 الـديوان  مجنون ليلـى ،   : في   ] 2 ،   1[ البيتان  وجاء   . 421 ،   31الروض المعطار   الحميري ،   

 والـذّخائر  البصائرالتّوحيدي ،    ،   3/1426الكامل في اللّغة واألدب      ، المبرد ،     1/121الشِّعر والشّعراء   قتيبة ،   

    ، ابن نباتـة    2/405ربيع األبرار ونصوص األخبار       ، الزمخشري ،   295أخبار النّساء   الجوزي ،    ، ابن    9/12

      والبيـت  . 8/551األدب  خزانـة  ، البغـدادي ،  14/174صبح األعشى  ، القلقشندي ،    56 الديوانالمصري ،   

العـسكري ،   ) بـسع   ( ، مـادة    جمهرة اللّغة    ، ابن دريد ،      9/74 ،   2/181 األغانياألصفهاني ،   : في   ] 1[ 

      ، مـادة  المحكم والمحـيط األعظـم       ، ابن سيده ،      3/943معجم ما استعجم     ، البكري ،     1/373جمهرة األمثال   

، لـسان العـرب   ، ابن منظور ،   4/124معجم البلدان    ، الحموي ،     2/97مجمع األمثال   ، الميداني ،    ) عسب  ( 

، مـادة         تـاج العـروس      ، الزبيدي ،     1/103المختصر في أخبار البشر      تتمة    ابن الوردي ،   ،) عسب   ( مادة

 ،  5/288نشوار المحاضرة    ، القاضي التّنوخي ،      9/75،  األغاني  األصفهاني ،   : في   ] 2 [ والبيت) . عسب  ( 

م البلدان معج ، الحموي ،     1/510،  زهر اآلداب وثمر األلباب      ، الحصري ،     2/330العقد الفريد    ،   ابن عبد ربه  

خزانـة    البغـدادي ،  ،123المطرب في أشعار أهل المغـرب   ، ابن دحية ،   18/225معجم األدباء   و ،   4/125

 فـي  ] 3 – 1[ واألبيـات    . 1/98األسواق في أخبـار العـشّاق        تزيين ، ابن داود األنطاكي ،       1/421 األدب

   .1/13معاهد التّنصيص العباسي ، 
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ــِإو ــ مينِّ قيــم ــ َأاْ م ــماْقَ ع سيب
 

ــتَراْجَأ  ــزاْر قَرِيـــ  الْن ِإاْنَـ  )1(بمـ
  

 ]1[   

ـ و ـ رِغَلْ ِلبٍيـــرِ غَلُّكُـ بيس نَـــبِيـ
 

ــتَراْجَأ  ــ ِإاْنَـ ــيرِ غَاْنَّـ ــهاْ هنِاْبـ  اْنَـ
  

 ]2[   

  

  

  

                                                                                                                                               
  :اختالف الروايات 

خزانـة   ، و المعطـار    الـروض ، و معاهد التّنصيص   ، و لسان العرب   ، و البصائر والذّخائر    ، و  ألغانيافي   )1(

  " . تنوب إن الخطوب" تاج العروس ، واألدب 

  

  :ى الشِّعر لضوء ع

اضطربتْ نسبةُ األبيات إلى امرئ القيس في عدد من مصادر التَّخريج ، فقد نـسبتها جـلُّ مـصادر                             

  – أخو الخنـساء     –لصخر السلمي    ] 2 ،   1[ البيتين   البكري في حين نسب  . يج السابقة إلى امرئ القيس      التّخر

المبرد فـي   و  .1/373 جمهرة األمثال العسكري في   : وهذه النّسبةُ أيضاً تبنّاها       ، 3/943 معجم ما استعجم  في  

    .2/97 مجمع األمثاللصخر في  ] 1[ البيت  ، أما الميداني فاكتفى بنسبة 3/1426 الكامل في اللّغة واألدب

           جِوقد ووقد نسبهما القاضي التّنوخي للمجنون أيضاً في         101 ديوان المجنون في   ] 2 ،   1[  البيتان   د ، 

 وفي الوقت ذاته     .56  المصري ةديوان ابن نبات  في  أيضاً   ] 2 ،   1[ وجِد البيتان   ، و  5/288 نشوار المحاضرة 

بد بن عبد الملك الكلثومي       ] 2[  ياقوت الحموي البيت     نَسالنّحوي ، العالّمـة فـي اإلعـراب واللّغـة           –لمحم 

   .18/255 معجم األدباء في –والحساب 

ي ، والمجنون ، ومحمد الكلثومي ، وابـن         مورغم هذا االضطراب في نسبة األبيات ما بين صخر السل                   

كما أن الخالفَ قـد     . لَّ المصادر السابقة قد أثبتتها المرئ القيس مورِدةً مناسبةَ قوِلها            المصري ، إالّ أن ج     ةنبات

وهذا يدعم أيضاً إمكانية نسبة األبيات المرئ القيس ، أما من جاء بعده مـن                ] 2 ،   1[ انحصر فقط في البيتين     

والـدليل أن يوجـد     .  فحٍل متقدم مثل امرئ القيس       الشّعراء ، فقد يكونون ممن استلهموا هذين البيتين من شاعرٍ         

ـ             ] 2 ،   1[ البيتان    وغيـرِه مـن     ةعند ابن قتيبة واألصفهاني وغيرهما من المتقدمين الذّين عاشوا قبل ابن نبات

  . المتأخّرين

  

   .421عطار الروض الم ، الحميري ، 4/124 معجم البلداني ، الحمو: ينظر . اسم لعدة جبال : عسيب  ] 1[ 
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ِإوــن ــرِقَالْفَ )2(اْنَيصرِم تَ يــرِ غَب ي3(ب(

 

(ةُلْقَراْبــا فَاْنَيلص تَــنِإفَــ 
1( باْنَــنَي 

  

 ]3[   

ــو ــاْم ه ــ آٍتو ف ــي الز ــرِ قَنِاْم يب
 

ــتَراْجَأ  ــاْنَ ــاْ م ــتَاْ فَ ــُؤو سي لَ يب)
4( 

  

 ]4[   

ــلَوكــنم اْ نوىر)
بيــرِ غَباْر التُّــ)5

 

 ــو ــيرِ غَسيلَ ــب اً مــ تَن ــ دتْءاْنَ اْيره 
  

 ]5[   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .فالمودةُ " الروض المعطار في  )1(

  " .تهجرينا " الروض المعطار  في )2(

  :هكذا معاهد التّنصيص  روِي في )3(

ِإوــــي تَننيــــرِغَالْ فَقْطَعيــــرِ غَبيب
 

ــ  ــنِإفَـ ــودتي نييلص تَـ ــسعدي بِمـ  تَـ
  

  " .يؤوب " ، و " يبٍ بآ" الروض المعطار  في )4(

  " .زار " الروض المعطار  في )5(
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 }4{   

لقيصر أكرمه ونادمه ، ثم استمده امرؤ القيس بجـيشٍ                    بعد ما وصل امرؤ القيس إلى ا      

  ]المتقارب  :                   [ )1(ثم فقال امرؤ القيس وهو عند القيصر. فوعده القيصر بذلك 

ــفَ ــجاْهـ ــلْكُّر قَذَ التَّـ ــم عاًبـ اْديـ
 

ــذَْأَأ  ــنَ )2(تَركَ ــسفْ م ــاْك ــ ين لَ عواْد 
  

 ]1[   

وــَأز اْمــ كُ)3(ن ــ لَتَنْ اْهتَقــس م ياْد
 

ــ  ــ هتَكَّرذَتَــ ــاْتْرَأاً ودنْــ  اْبهــ
  

 ]2[   

ــتُط ــعُ الْي ــصتَي ووِغَ ــع شي الرياْد
 

 ـــاْوكَُأي ـــ بِتَنْـــمـــاْهبجعاً م 
  

 ]3[   

                                                 
            الـشِّعر  ، ابـن قتيبـة ،        57مـصطفى عبـد الـشّافي       :  ، تحقيـق     الـديوان امـرؤ القـيس ،      :  ينظر   )1 (

   .8/549خزانة األدب  ، البغدادي ، 1/120والشّعراء 

  :التّخريج 

 الفراهيـدي  وروى . 254 – 251 محمد أبي الفضل إبـراهيم  :يق ، تحقالـديوان   في           القصيدة كاملة 

 ،  2/291 ،   2/275الرسـائل    فـي     ]9 ،   8[ البيتـين    الجاحظ    وروى ) .عمد  (  ، مادة    العينفي   ] 1[ البيت  

وروى األصفهاني   . 8/549خزانة األدب    ، والبغدادي في     1/120الشِّعر والشّعراء    في   رواهما أيضاً ابن قتيبة   و

      ، مـادة  لـسان العـرب     في   ] 8[  وروى ابن منظور البيت      . 8/140 األغانيفي   ] 8 ،   5 ،   2 ،   1 [  بياتاأل

  ) .وجه ( 

  

  :اختالف الروايات 

  .محمد أبي الفضل إبراهيم : تحقيق  ، الديوانالقصيدة كاملة حسب رواية 

 " .َأَأذْكرتَ  " األغانيو ، العين في )2(

  " .ام وأي " األغاني في )3(

  

  :ضوء على الشِّعر 

: هو المعمود الّذي ال يستطيع الجلوس من مرضه حتّـى يعمـد بالوسـائد ، والقلـب المعمـود                   : العميد   ] 1[ 

، ابن منظـور ،     ) عمد  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . المشغوفُ الّذي هده العشق فأصابه الحزن       

  ) .عمد (  ، مادة لسان العرب

 معاهـد التّنـصيص    ، العباسي ،     22/85 األغانياألصفهاني ،   : ينظر  . ابنةُ الشّاعر امرئ القيس     : هند   ] 2[ 

  ) .قود ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . الّذي يعطي القيادة : المستقيد  . 1/390
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وِوــر ــدتُ ــص وميي النَّ ــرِخَي الْبِتُ ياْد
 

 ــد ــا عووتَغْ ــلَ ــصطَحوى الْ  اْدهاْشِ تَ
  

 ]4[   

حــب تَ َأفََأصمزــتَ م ــنْع اْهوــد ص اْد
 

1 ـ و  تُاْمـــسمعالْو ويعجِبـــك اللَّهــ
  

 ]5[   

ــ حاْودــس ــحي الْثُ تُنْ الْاْي ءجــل ياْد
 

 نَـــه دوىتَـــ َأرهـــ دكن يـــِإفَـــ 
  

 ]6[   

اْديـــاً مرِزيـــزِمِ عاْخطَـــي الْبِـــَأ
 

ــفَ  ــ كُدقَ ــيتُ فنْ ــاْم م ضىبعــص اً م 
  

 ]7[   

اْديـــرِب الْتُبـــكر وينهوجأفَـــ
 

 اْنَوــد ــ قَتُمـ ــرصيـ ــلْ مي فـ  هكـ
  

 ]8[   

اْديـــع باًقَ ســـبقَنـــاْفُرســـبقْتُ الْ
 

ــاْذَِإ  ــاْ مـ ــ عا ازدحمنَـ ــكٍَّةىلَـ   سـ
  

 ]9[   

ــو ــصبِدقَ اللَّ ي ــح يــُل ع ــم حيدنْ ياْد
 

 ــو ــىتَم َأدقَـ ــنَّـ ــى الْقَلَْأ فَـ  ىمنَـ
  

 ]10[   

كَــوِلَأر ب لــرـ عِو ـ تاً ع طرفَـ اْديـ
 

 وــب ــلْ ِلسَألْــ ــاْثْو َأبِرحــ  اْبهــ
  

 ]11[   

  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ، لسان العرب  ، ابن منظور ،   ) صبا  ( ة   ، ماد  هذيب اللّغة تاألزهري ،   : ينظر  . تلهو في غَزٍل    : تصبي   ] 4[ 

.   وت خافـضةُ الـصوت      ةُ طويلةُ الـسك   يالحي: الّتي لم تُمسس ، وقيل      البكر  : الخريدةُ  ) . صبا  ( مادة  

  ) .خرد ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) خرد (  ، مادة المحكم والمحيط األعظميده ، ابن س: ينظر 

  ) .سمع (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر . المغنّيات : المسمعات  ] 5 [

  ) .جلد (  ، مادة تهذيب اللّغةاألزهري ، : ينظر . الرجل الضخم والقويُّ الصُّلب : الجليد  ] 6[ 

 ،   الصحاح الجوهري ، : ينظر   . صار صعباً الجمُل إذا تُرِك فَلَم يركب ولم يمسسه حبٌل حتّى          : المصعب   ] 7[ 

هـري ،   األز: ينظر  . األنف  : الخَطْم  ) . صعب  (  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور ،     ) صعب  ( مادة  

. الشّديد  : المرِيد  ) . خطم  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ، ابن سيده ،      ) خطم(  ، مادة    تهذيب اللّغة 

  ) .مرد (  ، مادة بلسان العرابن منظور ، : ينظر 

 ]8 [  ههجوجعل له جاهاً وسلطانا : أو فَهة المحكم والمحيط األعظمابن سيده ، : ينظر . شَروجه (  ، ماد. (  

  ، مـادة     لـسان العـرب  ابن منظور ، : ينظر . هو البريد الّذي ينْذر أمام األسد : األسد ، وقيل  : الفرانق   ] 9[ 

  ) .فرقق ( ، مادة تاج العروس بيدي ، ، الز) فرنق ( 

  ) .حمد (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . أي محمود ، وهو من الرضى والقبول : حميد  ] 10[ 

  الفَرس المعدُّ  : العتيد  ) . طرف  (  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  . الفَرس الكريم   : الطِّرف   ] 11[ 

 ،  تهذيب اللّغـة  ، األزهري ،    ) عتد  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  .  يركَب في كافّة األوقات      الَّذي

  ) .عتد ( مادة 



 364

ــكَ ــ َأاْم ــاْبعَل الْشْ ــنِ الْاْسجِ اْدووقُ
 

ــ 1 ــحِِاَْأص ــى الْر تَ بــتَ الْاْقَ ذَر اْشَعء 
  

 ]12[   

بــاْر ــبـ ــالً واْاً ثقَـ ــضيمزنَـ اْداً نَـ
 

 ــض ــييـ ــاْذَه ِإاْنَء سـ ــالَاْ مـ  ْ  عـ
  

 ]13[   

اْكَــوــدم الْن بِ يشَغْــقُــرعى الــصياْد
 

  كَـــوكَبىن مـــزَلنَـــ تَمـــاْلَفَ 
  

 ]14[   

اْدولُــــجالْه ويــــِلوحلَّــــتْ عزاْ
 

ــَأ  ــستْ بِـ ــرهبـ ــتَح فَي الـ  اْقَهاْاسـ
  

 ]15[   

حــاً بِو ــخْنَيـ ــاْةَ ملَـ ــ حرِنَّـ اْديـ
 

ــ  ــيقَسـ ــي هتُ بِـ ــي طَـ  ٍء جبلَـ
  

 ]16[   

اْديــــتْ مرِداْرد َأ معــــاْ مــــاْذَِإ
 

ــفَ  ــطكُم بِيُأوصــ ــ الْنِاْعــ  ةاْكُمــ
  

 ]17[   

اْديــدحلَّ الْصــد َأيــدحا الْ مــاْذَِإ
 

ـ فَــنعم الْ  2 ـ  تَسرِاْوفَـ  جِاْعجـــتَ الْحـ
  

 ]18[   

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 ]12 [  اغاني ، : ينظر . انفجار الماء : االنبجاساخر واللباب الفاخرالصة العباب الزبجس (  ، ماد. (  

السحاب الّذي فيـه    : الرباب  ) . سنا  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . ق  ضوء البر : السنا   ] 13[ 

  ، مـادة            المحـيط فـي اللّغـة     ، الصاحب بن عبـاد ،       ) رب  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،    : ينظر. ماء  

ـ (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر  . السحاب األبيض   : المزن  ) . رب  (  : يد النّـض ) . زن م

، تاج العـروس    ، الزبيدي ،    ) نضد  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . الّذي بعضه فوقَ بعض     

  ) .نضد ( مادة 

  . – التّـراب    –وجـه األرض    : الصعيد   . 4/494 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . موضع  : كوكبى   ] 14[ 

  ) .صعد (  ، مادة أساس البالغة، الزمخشري ، ) صعد (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر 

 ]15 [   سبيدي ،   : ينظر  . قهر وذلََّل   : َأبة   تاج العروس   الزماد ، )  سالمزاد : زالي  الع) . َأب أو القربـة     ةفَم  .

  ) .زد م(  ، مادة لسان العربن منظور ، اب: ينظر 

المنفـرد المنعـزل فـي      : الحريد   . 5/277 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . اسم لعدة مواضع    : نخلة   ] 16[ 

 ، مـادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) حرد  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  . النّزول  

، وفيها منازُل طيء    ،  " سلمى  " ، والثّاني   " أجأ  "  األول   هما جبالن شاهقان اسم   : جبال طيء   ) . حرد  ( 

   .11الروض المعطار الحميري ،  ، 1/94 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . وبينهما مسير ليلتين 

 ب في نهاية األر دي ،   ن ، القلقش  9 جمهرة أنساب العرب  ابن حزم ،    : ينظر  . بطن من بني عدنان     : معد   ] 17[ 

حاشـية  : ينظـر   .  المراد   لشّيءا: المرِيد   . 63سبائك الذّهب    ، السويدي ،     378 معرفة أنساب العرب  

   .255أبي الفضل إبراهيم  بتحقيق محمد الديوان

  ) .عج (  ، مادة المحكم والمحيط األعظمابن سيده ، : ينظر . الغبار : العجاج  ] 18[ 
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ـ اْذَِإ اْديــح ينٍد َأِئــاْ ذَن خيــفَ مـ
 

 الْو  ــم ــُل ِلمعاْنعــ ــلْقــ  نيفِئاْخَــ
  

 ]19[   

ــاْذَِإ ــا الْ م رِاْشَمــح َأض عتْ جــل ياْد
 

 ءاْ الــشِّتَدنْــفُ عا الــضيذَم ِإاْركــ 1
  

 ]20[   

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

ي الّـذي يطـرد     الرجُل الحام : ائد  الذّ) .  عقل   ( ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . الحصون  : المعاقل   ] 19[ 

) . ذود  (  ، مـادة     لسان العـرب  ، ابن منظور ،     ) ذود  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . األعداء  

 لـسان ، ابن منظور ،     ) حيد  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . يصدُّ عن الشيء خوفاً وأنفةً      : يحيد  

  ) .حيد (  ، مادة العرب

الطّريقُ المؤديـة إلـى     : دها شريعةَ الماء فَشَرِبتْ ، والمشارع       شَرع إبله وشرعها ؛ أي أور      : لمشارعا ] 20[ 

     مـادة تـاج العـروس   ، الزبيدي ، ) شرع (  ، مادة  المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  . الماء  

المحكـم  ابن سـيده ،     :  ينظر   .ى فيجمد   ماء على األرض من النّد    ما يسقطُ من الس   : الجليد  ) . شرع  ( 

  ) .جلد  (  ، مادةلسان العربمنظور ، ، ابن ) جلد (  ، مادة والمحيط األعظم
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 }5{   

               وبقي امرؤ القيس يعـالج ، جيشَه القيصر بعدما لبس امرؤ القيس الحلّة المسمومة رد          

  ]الوافر  :                                [ )1(وفي ذلك يقول. قروحه ، ثم قدم أنقرة ومات فيها 

ــبَأَو ــ ذَغْلـ ــ الَْكِلـ ــَحرِ الْيَحـ اَْديـ
 

ــبَأ ْ الََأ  ــ َبغْل نيــ ح ــرِج ــ َعنِ ب ورٍم 
  

 ]1[   

اَْد ُأخْلَـــقْ ســـالَْماً َأو َحديـــملَـــَو
 

  َبقَــاَْء نَفْــسٍ تُ َبقَيــد قَــينَِّأبِــ 
  

 ]2[   

اَْدولُــخُ ْ قٌّ الَ َحــتُوَمــ الْتُلْــقُلَ
 

ــفَ  ــَأ )2(ولَ ــلَ َهينِّ ــَداْرِتُكْ ــ بِ  يمو قَ
  

 ]3[   

اَْديـــع َب)4(مكُرِاَْيـــ دن َعـــديـــعَب
 

 
ـ لَ َهينِّــكلََو (تُكْـ

ـ )3 ـ ضِرَأ بِـ  مٍو قَـ
  

 ]4[   

                                                 
   .213محمد أبي الفضل إبراهيم :  ، تحقيق الديوانامرؤ القيس ، :  ينظر )1(
  

  :التّخريج 

 أبـو    أيـضاً   ، ورواها  214 – 213محمد أبي الفضل إبراهيم     :  ، تحقيق    الديون في             المقطوعة كاملةً 

 ، مـادة        العـين في   ] 7[ لبيت  وروى الفراهيدي ا  .  164 – 163 شرح ديوان امرئ القيس   جعفر النّحاس في    

) . حـوف   ( و  ) أسس  : (  ، مادتا    العباب الزاخر واللباب الفاخر   في   ] 6[ وروى الصاغاني البيت    ) . ف  عد( 

تاج في   ] 6 ،   3[  وروى الزبيدي البيتين     . 1/193 معجم البلدان في   ] 6 – 2[ وروى ياقوت الحموي األبيات     

  ) .حوف ( و ) أسس : ( ، مادتا العروس 

  

  :اختالف الروايات 

  .تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم  بالديوان   األبيات كاملةً حسب رواية 

  " .ولو  " معجم البلدان ، وشرح ديوان امرئ القيس في )2(

  " .وأنّي قد هلكتُ  " سشرح ديوان امرئ القي في )3(

  " .بالدهم  " معجم البلدان في )4(

  

  :ضوء على الشِّعر 

  ) .حرد (  ، مادة المحيط في اللّغةالصاحب بن عباد ، : ينظر . الّذي ينزُل منعزالً عن القبيلة : الحريد  ] 1[ 

  .) سلم(، مادة لسان العرب  منظور ، ن، اب) سلم (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر . الحجارة : السِّالم  ] 2[ 

  



 367

  

اَْدوعــــ تَن َأيــــةنَمالْ بِردجــــَأَو
 

ــُأ  ــ مجِلاَْع ــ قََكلْ ــَرَصي ــلَّ كُ  مٍو َي
  

 ]5[   

اَْدوعـــ َيو َأ)1(يـــسنَدف فَاْشَـــ ْ الََو
 

 بيــرِ قَبَسنَــ ْ  الَمِو الــرضِرَأبِــ 
  

 ]6[   

ــَحياً ــاْ َأو)3(ضـ )4(اَْدور َز َوَردَن بِنَـ

 

  ُأَســيسٍىلَــ َع)2(نهتُ َواْفَقْــولَــَو 
  

 ]7[   

ــ  ــدفَْن عـ ــاْ َيعـ ــتُهن َمـ اَْدوَأزِمـ
 

ــ 2 ــصٍىَعلَـ ــ قُلُـ ــَدلُّ تَظَـ  اْت مقَلَّـ
  

 ]8[   

  

  

  

  
                                                 

  :اختالف الروايات 

  " .فيسدو  " معجم البلدانفي  )1(

  " .صادفتهن  " شرح ديوان امرئ القيسفي  )2(

  " .وخافة  " معجم البلدان، وفي " وحافَةَ " تاج العروس في  )3(

  " .ورودا  " شرح ديوان امرئ القيسفي  )4(

  

  :ضوء على الشِّعر 

موضع فـي بـالد     : أسيس  ) . وفق  ( ، مادة   أساس البالغة   الزمخشري ،   : ينظر  . المصادفة  : الموافقة   ] 7[ 

وذكر الصاغاني أنّه موضـع يقـع        . 1/193معجم البلدان   الحموي ،   : ينظر  . بني عامر بن صعصعة     

موضع كثير  : زرود   ) . أسس( ، مادة   العباب الزاخر واللباب الفاخر     : ينظر  . شرقي دمشق في الشّام     

   .3/139 معجم البلدان الحموي ،: ينظر . الرمال بين الثّعلبية والخريمية في طريق الحاج من الكوفة 

     ، مـادة  لسان العـرب    ابن منظور ،    : ينظر  .  الجارية الفتاة من النّساء       بمنزلة الفتية من اإلبل  : القلوص   ] 8[ 

. القبض باللجـام    : اَألزم   . )قلد  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . د  التّقيي: التّقليد  ) . قلص  ( 

الفراهيـدي ،  : ينظـر  . العلَف اليسير من : العدفُ ) . زم  أ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  

   .164  ديوان امرئ القيسشرحالنّحاس ، : ينظر . المذاق : ، والعرفُ أيضاً ) عدفَ (  ، مادة العين
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 معه الحمام ، فوجده امـرؤ       بعد أن أكرم القيصر امرأ القيس ولَطُفَ به ، أدخلَه         :           يقال  

  ]البسيط  :                                               [ )1(فقال فيه. القيس أقلفَ دون ختن 

ـ   )3(َأقْلَفُ )2(َأنََّك ـ  اْ ِإالَّ َم قََمـر الْ )4(الَ َج
 

 ــي ــتُ َيِإنَّ ــمي َحلَفْ ــَر كَنَ اْاً غَيــة  ذَب
  

 ]1[   

َوَبرفَلْكَــة الْــالْ )5( تََجمــَع تَحــتَكََمــاْ
 

 َمتُـــهلَـــتْ عَماْاْ َمه طََعنْـــتَ بِـــِإذَاْ 
  

 ]2[   

 
                                                 

 ، ابن   123شرح ديوان امرئ القيس      ، النّحاس ،     280محمد أبي الفضل إبراهيم     : ، تحقيق   الديوان  : ينظر   )1(

العبـاب الزاخـر واللبـاب        ، الصاغاني ،     42عيار الشِّعر    ، ابن طباطبا ،      1/110الشِّعر والشّعراء   قتيبة ،   

  ) .قلف ( ، مادة  العروس تاج ، الزبيدي ، 8/549خزانة األدب دادي ، ، البغ) قلف  ( ، مادةالفاخر 

  :التّخريج 

النّحـاس   :  أيضاً  ، ورواهما  280 محمد أبي الفضل إبراهيم       :تحقيق،   الديوانفي   ] 2 ،   1[ البيتان            

الـشِّعر   عيار طباطبا في     ، وابن  1/110الشِّعر والشّعراء    ، وابن قتيبة في      123شرح ديوان امرئ القيس     في  

العباب الزاخر واللباب   الصاغاني في   : رواه   ] 1[ والبيت  ) . قلف  ( ، مادة   لسان العرب    ، وابن منظور في      42

 .  )قلـف ( ، مـادة    تاج العروس    ، والزبيدي في     8/549خزانة األدب   ، والبغدادي في    ) قلف  ( ، مادة   الفاخر  

   ) .لوث( ، مادة   تاج العروس، والزبيدي في) لوث ( ، مادة لسان العرب في رواه ابن منظور  ] 2[ والبيت 

  :اختالف الّروايات 

  .  بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيمالديوان   البيتان حسب رواية 
شـرح ديـوان امـرئ      وفي   " .ألنت  " تاج العروس   ، و لسان العرب   ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر     في   )2(

  " .إنّك " خزانة األدب ، وعيار الشِّعر و ، القيس
  " .أغلف " خزانة األدب في  )3(
، العباب الزاخـر واللبـاب الفـاخر        ، و عيار الشِّعر   ، و الشِّعر والشّعراء   ، و شرح ديوان امرئ القيس     في   )4(

  " .جنى " تاج العروس ، وخزانة األدب  ، ولسان العربو
  " .كما يالثُ برأسِ " تاج العروس ، وسان العرب ل، وشرح ديوان امرئ القيس في  )5(

  

  :ضوء على الشِّعر 

العبـاب  ، الـصاغاني ،     ) قلـف   (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الرجل الّذي لم يخْتَن     : األقلف   ] 1[ 

 مـادة     ،   الـصحاح الجوهري ،   : ينظر  . ظهر وانكشف   : جال  ) . قلف  (  ، مادة    الزاخر واللباب الفاخر  

  ) .جال ( 

  ) .فلك (  ، مادة لسان العرب  ،ابن منظور: ينظر . نها ُأخذَتْ فَلْكَةُ المغْزل ماالستدارة ، و: الفلكة  ] 2[ 
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 ، وكان ذلك بعد     )1(          قال امرؤ القيس هذه القصيدة في مسيرِه نحو القيصر مستنجداً إياه          

والثّابتُ أن القصيدة قد قيلـت      .  وغيرها من األماكن     )2(مرورِه بحماة وشيزر وبتاذف ذات التّل     

من رأى أنّه قالها بعد أن       ، وهنالك    )3(بعد دخول امرئ القيس إلى بالد الروم مستجيراً بالقيصر        

   ]الطويل:                                               [ )4(أوغل هو وأصحابه في بالد الروم

                                                 
العمدة في  ، ابن رشيق القيرواني ، 59مصطفى عبد الشّافي : تحقيق  ، لديواناامرؤ القيس ، :  ينظر )1(

   .1/227محاسن الشِّعر 

   .1/103 تتمة المختصر في أخبار البشرابن الوردي ، :  ينظر )2(

  .8/545خزانة األدب البغدادي ، :  ينظر )3(

   .31الروض المعطار الحميري ، :  ينظر )4(

  

  :التّخريج 

 ،  71 – 56 بتحقيق محمد أبي الفضل إبـراهيم        الديوانفي   ] 19[ ما عدا البيت     ] 55 – 1[ األبيات            

وروى أبو جعفـر النّحـاس       . 67 – 59 بتحقيق مصطفى عبد الشّافي      الديوانكاملةً في    ] 61 – 1[ واألبيات  

 ، 55 ، 50 – 47 ، 30 ، 24 ، 18 – 10  ،8 ، 7[ القصيدة مبعثرةً في ترتيب أبياتها مسقطاً منهـا األبيـات      

 ] 36[  البيـت  الجمل في النحـو روى الفراهيدي في و . 112 – 99 شرح ديوان امرئ القيسفي  ] 58 ،  57

  .)عفرز  ( مادة   ] 44[ البيت  و،  ) أو  ( مادة   ] 36[  البيت   العينفي  ، وروى أيضاً     85 ] 43[  ، والبيت    139

البرصـان  فـي     وروى الجـاحظ   . 1/160طبقات فحول الشّعراء    في   ] 35[ البيت  وروى ابن سالّم الجمحي     

 الحيوانفي   ] 9[ البيت   ، وروى أيضاً   480  ]38[  ، والبيت    525 ] 30[ لبيت  اوالعرجان والعميان والحوالن    

      ألبيـات  ، وا1/464 ] 35[  ، والبيـت  1/130 ] 30[ البيت الشِّعر والـشّعراء   وروى ابن قتيبة في     .6/153

الكامـل   وروى المبرِّد في     . 1/240 عيون األخبار في    ]36 ،   35[  البيتين    أيضاً  ، وروى  1/19 ] 38 – 35[ 

 وروى ثعلـب    . 2/80 ] 39[  ، والبيت    3/106 ] 31 ،   30[  ، والبيتين    3/89 ] 26[ البيت  في اللّغة واألدب    

د و وروى ابن داو   . 69 البديعفي    ]31 ،   30 [ ينز البيت  وروى ابن المعت   . 14 قواعد الشِّعر في    ]45[ البيت  

 ] 36 ،   35[   ، والبيتـين   2/706 ] 27 ،   26[  ، والبيتـين     1/239 ] 2 ،   1[ البيتـين   الزهرة  األصفهاني في   

 ] 39[ عجز البيت    االشتقاق   فيوروى ابن دريد     . 1/219 ] 50[  ، والبيت    1/217  ]49[  ، والبيت    2/663

البيـت      جمهرة اللغـة    في    ، وروى أيضاً   2/528 ] 51[  ، والبيت    2/510 ] 41[  ، والبيت    2/478 ،   1/221

ة        مـاد  ] 22[  والبيـت    ،) بـرق   ( مـادة    ] 19[ والبيت   ،) رفق  ( مادة   ] 11[ ، والبيت   ) جلو  (  مادة    ]9[ 

   مـادة  ] 39[ ، والبيت   ) خذف  ( مادة  ]  30 [ ، والبيت ) ظرر  ( و  ) جعو   ( مادتا ] 29[ ، والبيت   ) رزش  ( 
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 ) .طرطر  ( مادة   ] 53[  والبيت   ،) بده  ( مادة   ] 41[ ، وعجز البيت    ) فرفر  ( مادة   ] 41[ ، والبيت   ) بدر  ( 

في   ]36[  وروى الزجاجي البيت     . 52 ] 45[  ، والبيت    30 ] 30[ البيت  عيار الشِّعر   وروى ابن طباطبا في     

روضـة  في   ] 50 ،   49[  وروى ابن حيان البستي البيتين       . 68  الالمات في ورواه أيضاً  ، 51ني  حروف المعا 

 ] 36 ،   35[ والبيتـين   ،  9/59 ] 19[ البيـت    األغـاني  وروى األصفهاني في     . 85 العقالء ونزهة الفضالء  

  ]16[ رفّاء عجز البيت     وروى السري ال   . 2/254 األماليفي   ] 29 [ وروى أبو علي القالي البيت        .18/104

الموازنة بين أبي تمـام     في    ]45[  وروى اآلمدي البيت     . 4/22 المحب والمحبوب والمشموم والمشروب   في  

مـادة     ] 19 [ وعجز البيـت  ،) جيل ( مادة  ] 9[ البيت تهذيب اللّغة  وروى األزهري في    . 1/268 والبحتري

، ) سـاف  ( مادة  ] 38[ ، والبيت ) داف ( مادة  ] 38[ ، وعجز البيت ) صام ( مادة  ] 26[  والبيت  ،) بقر  ( 

  وروى ابن جنّي   . 4 معجم الشّعراء في    ]36 ،   35[  وروى المرزباني البيتين     . )قصر   ( مادة ] 45[ والبيت  

 ] 38[ ، والبيـت     1/335 ] 19[ البيـت     الخصائص  في  ، وروى أيضاً   49 الخاطرياتفي    ]38[ عجز البيت   

 وروى الجـوهري فـي      . 381 الوساطة بين المتنّبي وخصومه   في    ]45[  وروى الجرجاني البيت      .3/321

  ، والبيـت  ) حول  ( مادة   ] 45[ ، والبيت   ) فرنق  ( مادة   ] 37[ ، والبيت   ) هجر  ( مادة   ] 26[  البيت   الصحاح

 فـي    أيضاً  ، وروى  2/114 ديوان المعاني ي  ف  ]30[  وروى أبو هالل العسكري البيت       .) قذف  ( مادة   ] 61[ 

الصاحبي في فقـه    في    ]36[  وروى ابن فارس البيت      . 397 ] 45[  ، والبيت    513 ] 26[  البيت   الصناعتين

 ،  1/378 ] 11 ،   10[  ، والبيتين    3/1418 ] 3[  البيت    شرح ديوان الحماسة    وروى المرزوقي في   . 89 اللّغة

 رسـالة التّوابـع     فـي   ]1[  وروى ابن شهيد صدر البيت       . 1/434 ] 33[ لبيت   ، وا  3/1418 ] 21[ والبيت  

الفـصول   فـي     ، وروى أيضاً   144 رسالة الغفران في   ] 59[ البيت   وروى أبو العالء المعري      . 92 والزوابع

زهـر اآلداب وثمـر     في    ]31[ صري البيت   وروى الح  . 368 ] 61[  ، والبيت    273]  38[  البيت   والغايات

 ] 10[ ، وعجز البيت    ) فلج  ( مادة   ] 3[  البيت   المحكم والمحيط األعظم  وروى ابن سيده في     .  3/664 األلباب

         مـادة  ] 22[ ، وعجـز البيـت      ) بقـر   ( مادة   ] 19[ والبيت   ،) فقر  ( مادة   ] 11[ ، والبيت   ) م  سج( مادة  

     مـادة   ] 30[ والبيـت    ،) شَـذَّ   ( مادة   ] 29[  والبيت   ،) ر  غم(  و   )غَضر ( مادتا ] 25[ والبيت   ،) حمي  ( 

العمدة فـي محاسـن الـشِّعر     وروى ابن رشيق القيرواني في . )أخر ( مادة  ] 49 ،  48[ بيتين  ، وال ) نجل  ( 

 ] 42 [     ، والبيـت   1/227 ] 41 – 39[  واألبيـات     ،2/80 ] 38[  ، والبيـت     2/77 ] 23 ،   22 [ البيتين

 ] 36 ،   35[ البيتـين   بهجـة المجـالس      وروى ابن عبد البر القرطبي في         .1/141 ] 43[  ، والبيت    1/227

 وروى . 140 أسرار البالغـة في   ]31[  وروى عبد القاهر الجرجاني البيت   . 3/12 ] 45[  ، والبيت    1/210

ل المقال في شرح    فصفي   ] 29[ البيت   ي وروى البكر  . 87  القوافي في  ]50 ،   49[ القاضي التّنوخي البيتين    

 ،  3/902 ] 1[  ، والبيـت     3/933 ] 1[  عجز البيـت     معجم ما استعجم   ، وروى أيضاً في    170 األمثال كتاب

 ] 22[  ، وعجـز البيـت       4/1405 ،   2/474 ] 21[  ، والبيت    4/1233 ] 5[  ، والبيت    1/331 ] 3[ والبيت  

ـ   3/773 ] 25[  ، والبيت    3/818 ،   2/466        ، والبيـت   4/1290 ] 33[  ، والبيـت     3/917 ] 31[ ت   ، والبي

 ] 58 ،   56[  ، والبيتـين     3/1050،   1/172 ] 54[  ، والبيت    3/889 ] 53[  ، وعجز البيت     1/239 ] 52[ 

محاضرات األدبـاء ومحـاورات الـشّعراء        وروى الراغب األصفهاني في      . 1/275 ] 60[  ، والبيت    3/816

        وروى الـسعدي البيـت     . 4/560 ] 38[  ، والبيـت     4/679 ] 31[  ، والبيت    4/678  ]30[  البيت   والبلغاء

وروى الزمخشري فـي     . 1/430  ]29[  البيت   مجمع األمثال  وروى الميداني في     . 2/491 األفعالفي    ]41[ 

       ، والبيت ) خذَّ  ( مادة   ] 30[ ، والبيت   ) جسر  (  مادة    ]26[ ، والبيت   ) أيد  ( مادة   ] 6[  البيت   أساس البالغة 
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 وروى  ، 1/442  ربيع األبرار ونصوص األخبار    في ] 50 ،   49[ وروى أيضاً البيتين     ،) سوف  (  مادة ] 38[ 

     وروى ابن األنبـاري البيـت    .326 ] 36[ ، والبيت    282 ] 19[ البيت   المفصل في صنعة اإلعراب   أيضاً في   

فـي    ]51 ،   36 – 32 ،   26[ لجـراوي األبيـات      وروى ا  . 1/171  اإلنصاف في مسائل الخالف    في ] 19[ 

 ، وعجـز    4/104 ،   1/449 ] 1[  البيت    معجم البلدان   وروى ياقوت الحموي في    . 1/578 الحماسة المغربية 

 ] 20[ يـت    والب 2/201 ] 9[  ، والبيـت     5/135 ] 5[  ، والبيـت     1/531 ] 3[  ، والبيت    4/59  ]1[ البيت  

 ، والبيت   2/300 ] 23 ،   22[  ، والبيتين    3/383 ] 22[  ، والبيت    1/317 ] 21[  ، والبيت    2/305 ،   1/222

      ، والبيـت   1/454 ] 43[  ، والبيـت     2/447 ] 36 ،   35[  ، والبيتين    5/253 ] 33[  ، والبيت    4/79 ] 31[ 

  .1/532 ] 61[  ، والبيت    3/165 و   1/485 ] 60[  ، والبيت    2/6 ،   1/447 ] 53[  ، والبيت    1/371 ] 52[ 

  العباب الزاخر واللباب الفـاخر      وروى الصاغاني في   . 2/62المثل السائر   في   ] 38[ وروى ابن األثير البيت     

،  53 [ ين     والبيت  ،)ديف  ( مادة   ] 38[ ، والبيت   ) نعط  ( مادة   ] 33[ ، والبيت   ) ذف  خ( مادة   ] 30 [ البيت

 وروى ابـن أبـي      .) نوف  ( مادة   ] 61 ،   60[ ، والبيتين   ) وسط  ( مادة   ] 59[ ، والبيت   ) أذف  ( مادة   ] 56

 الحماسة البـصرية   وروى البصري في     . 157 ] 45[  ، والبيت    377 ] 38[ البيت  تحرير التّحبير   اإلصبع في   

 ] 51 ، 50 ، 45 ، 44 ، 32 ، 29،  27 ، 26[  ، واألبيــات 1/154 ] 36 ، 35 ، 22 – 19 [األبيــات 

وروى  . 1/152   ]49 ، 47[  ، والبيتـين  1/155 ] 57 ، 54  – 52 ، 43 ، 38 ،  37[  ، واألبيات    1/153

  ، والبيـت   ) تمر  (  مادة ] 3[ ، وعجز البيت    ) قوا  (و  ) عرر   ( امادت ] 1[  البيت    لسان العرب  ابن منظور في  

 ] 5[ ، والبيت   ) شقر  ( و  ) شرى  ( مادتا   ] 5[ ، عجز البيت    ) غلب  (  مادة    ]4[ ، والبيت   ) فلج  ( مادة   ] 3[ 

          مـادة  ] 11[ والبيـت    ،) سـجم   (مـادة    ] 10[ ، وعجز البيـت     ) جيل  ( مادة   ] 9[ والبيت  ،  ) كرع  ( مادة  

مادة  ] 22[ ، عجز البيت    )  لبن   (و  ) كبا   ( امادت ] 13[ ، والبيت   ) رند  ( مادة   ] 13[ ، وعجز البيت    ) فقر  ( 

مادتـا       ] 26[ ، والبيـت    ) غضر   ( و) غمر  ( مادتا   ] 25[ ، والبيت   ) شَزر  ( مادة   ] 22[ ، والبيت   ) حما  ( 

   مادتـا   ] 30[ ، والبيـت  ) شذذ  ( مادة   ] 29[ ، والبيت   ) صنف  ( مادة   ] 27[ ، والبيت   ) هجر  ( و  ) صوم  ( 

، ) نـسا  ( و ) سوفَ ( مادتا  ] 38[ ، والبيت ) فرنق ( و ) أدن ( مادتا  ] 37[ ، والبيت  )  حذف   (و  ) نجل  ( 

، ) فرز  ( و  ) هربذ  ( مادتا   ] 41[ والبيت  ،  ) برد  ( مادة   ] 39[ ، والبيت   ) ديف   ( مادة ] 38[ وعجز البيت   

         و) قـصر   ( مادتـا    ] 45[ ، والبيـت    )  عفـزر    (مادة   ] 44[ ، والبيت   ) هذب  ( مادة   ] 41[ وعجز البيت   

           مـادة  ] 53[ ، والبيـت    ) أخـر   ( مـادة    ] 49 ،   48[ ن  ، والبيتـي  ) قرب  ( مادة   ] 46[ ت  ، والبي ) حول  ( 

، ) ذف  ق( مادة   ] 61 ،   60[ ن  ي، والبيت ) بلط  ( مادة   ] 60[ ، والبيت   ) وسط  ( مادة   ] 59[ ، والبيت   ) طرد  ( 

تتمـة   وروى ابـن الـوردي فـي          .)بقر  ( و  ) شظي  ( مادتا   ] 19[ ، والبيت   ) نوف  ( مادة   ] 61[ والبيت  

       وروى الـصفدي البيـت     . 1/103 ] 36 ،   35 ،   22[ واألبيات   ] 1[  صدر البيت    المختصر في أخبار البشر   

 وروى ابن   . 14/412 صبح األعشى في    ]39[  وروى القلقشندي البيت     . 405 تصحيح التّصحيف في    ]37[ 

    ، والبيـت   560 ] 5[  ، وعجز البيت     484 و 409 ] 1[   عجز البيت  الروض المعطار عبد المنعم الحميري في     

 وروى . 109 ] 43[  ، والبيــت 236 و 31 ] 35[ وصــدر البيــت ،  408 ] 31[  ، والبيــت 352 ] 22[ 

 عاهد التّنـصيص  م وروى عبد الرحيم العباسي في       . 1/409 وم اللّغة المزهر في عل  في   ] 22[ السيوطي البيت   

 وروى المقّري عجـز     . 1/12  ]51[  ، والبيت    1/389 ،   1/12 ] 36 ،   35[   ، والبيتين  2/150 ] 14[ البيت  

شفاء الغليل فيما في كالم العرب مـن        في    ]35[  وروى الخفاجي البيت     . 3/450نفح الطّيب   في    ]39[  البيت

  و 9/524 ] 19[  ، والبيـت     9/525 و   8/547 ] 1[ البيـت   خزانة األدب    وروى البغدادي في     . 145 لدخيلا
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ـ  ىم سـلَي  وحلَّتْ اْعـر فَعر )2(ن قَـو   بطْ
 

 ماْس   شَـو ـ   لَك عقٌ بمـ  )1(اْد ـ  اْ كَ  اْصرن َأقْ
  

 ]1[  

 

                                                                                                                                               
 ، 8/547 و 4/412 ] 36 ،  35[  ، والبيتـين     8/547 ] 50 ،   49  31 ،   26 ،   21 ،   20[  واألبيات    ، 9/527

زهر األكم في    اليوسي في     وروى  .9/211 ] 47[  ، والبيت    10/193  ]38[  ، والبيت    8/545 ] 36[ والبيت  

       ، وعجـز البيـت     1/272 ] 18[  ، والبيـت     2/199 ] 15[   ، والبيت  1/88 ] 6 ،   5[ البيتين  األمثال والحكم   

ــين 2/152 ] 36[  ــين 3/21 ] 36 ، 35[  ، والبيت ــت 1/96 ] 38 ، 37[  ، والبيت    و3/20 ] 38[  ، والبي

    ]50[  ، والبيـت     2/472 ] 50 ،   49[  البيتـين    ب واللّغـة  المحاضرات فـي األد    وروى أيضاً في     ، 3/137

          و) فلـج   ( مادتـا    ] 3[  ، والبيـت  ) عـرر   ( مـادة    ] 1[ البيت  تاج العروس    وروى الزبيدي في     . 1/349

، ) جيـل    ( مـادة  ] 9[ ، والبيت   ) كرع   ( مادة ] 5[ ، والبيت   ) شرق  (  مادة ] 5[ ، وعجز البيت    ) كمر  ( 

       ، وعجـز البيـت    ) حمـل   ( مادة   ] 20[ والبيت    ، )بقر  (  مادة    ]19 [ والبيت،  ) فقر  ( مادة   ] 11[ والبيت  

          و) هجـر   ( مادتـا    ] 26[ ، والبيـت    ) غَـضر   ( و  ) غمـر   ( مادتا   ] 25[ ، والبيت   ) شزر  ( مادة   ] 22[ 

( و  ) شـذذ   ( مادتـا    ] 31[ ، والبيت   ) نجل  ( مادة   ] 30[ البيت  ، و ) شذذ  ( مادة   ] 29[ ، والبيت   ) صام  ( 

و ) ديف  ( تا  ماد ] 38[ ، والبيت   ) فرنق  ( مادة   ] 37[ ، والبيت   ) درب  ( مادة   ] 35[ ، وصدر البيت    ) زيف  

           ةمـاد  ] 44[ ، والبيـت    ) هـدب   ( و  ) هـذب   ( و  ) هربـذ   ( و  ) فرد  ( المواد   ] 41[ ، والبيت   ) سوف  ( 

 ] 49 ،   48 [   والبيتين ،) قرب  ( مادة   ] 46[ ، والبيت   ) قصر  ( و  ) حول  ( مادتا   ] 45[ ، والبيت   ) عفزر  ( 

، ) طـرر   (  و) أذف  ( مادتـا    ] 53[ ، والبيت   ) يسر  ( و  ) يص  بربع( مادتا   ] 52[ ، والبيت    ) أخر( مادة  

          و ) بلـط   ( مادتـا    ] 60[ ، والبيـت    ) قـسس   ( و  ) شـوط   ( و  ) شمر  ( و  ) شحط  ( المواد   ] 56[ والبيت  

  .) بقر ( و ) قذف ( مادتا  ] 61 [، والبيت ) زمر ( 

  

  :اختالف الروايات 

محمد أبـي الفـضل إبـراهيم ،        :  ، تحقيق    الديوانبرواية   ] 19[ ما عدا البيت     ] 55 – 1[ األبيات            

  .مصطفى عبد الشّافي :  ، تحقيق الديوانحسب رواية  ] 61 – 56 ، 19[ واألبيات  
  " .بعد أن " تاج العروس  في )1(
بطن " خزانة األدب    ، و  لسان العرب  ، و  معجم البلدان  ، و  معجم ما استعجم   ، و  شرح ديوان امرئ القيس    في   )2(

  " .ظَبيٍ 

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ]1 [   في العقيق    : قو وض المعطار   الحميري ،   :  ينظر   –ل  ي عقيق بني عق   –وادوقيل هـو منـزٌل      . 484الر

   :ينظـر   . للقاصد إلى المدينة من البصرة ، وهو أيضاً واد يقطع الطّريـق يدخلُـه المـاء وال يخـرج                    

 معجـم مـا اسـتعجم       ،البكري: ينظر  . منزل في العالية    : عرعر   . 4/415 معجم البلدان الحموي ،   

   .4/104 معجم البلدان: ينظر . موي أنّه واد  ، وذكر ياقوت الح3/902
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ــس ــاوِرةٌ غَ ــي والْ)1(ناْمج حعي ــر اْم
 

ــةٌ باْكنَ  يــتْاْن ــنَ فو ــص ــدي ال هداْرِ و 
  

 ]2[   

لَد2(ى( بِ اَألفْ اْ جالْن ننْ جِ مبِ ج)3( تَي ـراْم
 

 يظُبِع ــي ــنَ ــع لَم ــي الح ــاْن  او تَحملُ
  

 ]3[   

ــد 6(ِئقَاْح( دمٍو)7(َأو ــف س نَيــر قَياْاً م
 

 هتُفَشَبمـ  )4(ه ـ    ف ـشُ  اْي اآلِل لَمتَكَم 5(او( 
  

 ]4[   

                                                 
  :اختالف الروايات 

 " .النّعمان  " الزهرة، وشرح ديوان امرئ القيس  في )1(

  " .على " شرح ديوان امرئ القيس  في )2(

 " .بطن " وس تاج العر، ومعجم البلدان ، وشرح ديوان امرئ القيس  في )3(

 " .وشبهتهم  " لسان العرب في )4(

  " .حين زهاهم  " شرح ديوان امرئ القيس في )5(

  " .عصائب  " شرح ديوان امرئ القيس في )6(

  " .غُلْباً  " لسان العرب في )7(

  

  :ضوء على الشِّعر 

القبائل العربية العدنانية ، ومنهـا      س بن مضر ، من      انسبة إلى كنانة بن خريمة بن مدركة بن الي        : كنانية   ] 2[ 

ـ     . 43 أنساب العرب القطب ، سمير عبد الرازق ،       : ينظر  . تندرج قبيلة قريش     راني س وقد ذكر ابن القي

: ينظـر   . هذه النّسبة مضيفاً إليها العديد من اآلراء األخرى المتعلّقة بالقبائل العدنانيـة ، والقحطانيـة                

 من األزد من القحطانية ، وهـؤالء        نسبةً إلى بني غسان ، وهم حيٌّ      : ان   غس  .121 المؤتلف والمختلف 

ذكر ابن حزم   : ر  يعم . 348 ب في معرفة أنساب العرب    نهاية األر القلقشندي ،   : ينظر  . هم حكّام الشّام    

جعفر بن  بن  معمر بن الطّفيل    بني بكر بن عبد الحميد بن       "  تعود إلى    – في البيت تحديداً     – أنَّ هذه النسبة  

 فـي    .293 جمهرة أنساب العرب  ،  " صالح بن الحشْرج بن ضبيع بن ذؤيب بن يعمر بن مالك بن بهثَة              

. حين أرجعها القلقشندي إلى بني يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر من كنانة العدنانيـة                     

   .399 ب في معرفة أنساب العربنهاية األر: ينظر 

 المحكـم والمحـيط   ابن سيده ،    : ينظر  . الماء الجاري من العين ، والجمع أفالج        : نَّهر ، وقيل    ال: الفَلَج   ] 3[ 

: قرية فـي الـشّام ، وقيـل         : تَيمر  ) . فلج  ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) فلج  (  ، مادة    األعظم

   .2/67 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . موضع من شقِّ الحجاز 
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اْمــشَقَّرن الْي يلــيالِئــ الَّاْفَن الــصدويــ
 

ـ  نَخ ت من اْرعمكَْأوِ الْ   ـ  ا )1(ِلي ـ  ب نٍاْنِ يم 
  

 ]5[   

عاْولَي ق نْنـ اْو )2(اْمـر رِ َأح بـس اً مـن الْ   نَ

 

 ـــوـــاْسبقَ جرٍاْمـــ َأثيفُر ثـــوعه 
  

 ]6[   

                                                 
  :لشِّعر ضوء على ا

: ينظـر   . هو ما يكون عند ارتفاع الضحى ، وبالعشي تراه يترقرق           : هو السراب مطلقاً ، وقيل      : اآلل   ] 4[ 

:    ينظـر  . تجمعـوا وانقبـضوا إلـى بعـضهم     : تكمشوا  . 100 شرح ديوان امرئ القيسالنّحاس ،  

شـجر  : الدوم  ) . كمش  ( ، مادة   روس  تاج الع ، الزبيدي ،    ) كمش  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   

           ، مـادة    العـين الفراهيـدي ،    : ينظـر   . معروف يشْبه النّخيل ، وهو شَجر المقْل ، والواحدة دومـة            

تُطلـى بـه    " القار  " طالء  اسمه    : القير والقار   ) . دوم  ( مادة   ، لسان العرب ، ابن منظور ،     ) دوم  ( 

      حاحالجوهري ،   : نظر  ي. السفن ، وهو شجر مرة    الصبيدي ،      ) قير  (  ، مادتـاج العـروس     ،   الز ،

  ) .قير ( مادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .سفينِ  " شرح ديوان امرئ القيس في )1(

  : مع بعض االختالفات بينهما –بهذه الصورة  أساس البالغة ، وشرح ديوان امرئ القيس روي البيت في )2(

ــاْنٍ  ونْيــاَْل بِقالْم ــنمــسبرِ َأحــرام

  

  لُهــو ــه وآدتْ ُأصــ ــتْ َأعاْديــ  فََأثَّــ
  

  :ضوء على الشِّعر 

 ،  المحكم والمحيط األعظـم   ابن سيده ،    : ينظر  . هي النّخيل الّتي أكرعت من الماء فالزمتْه        : المكرعات   ] 5[ 

رجل من أهل هجر ، ال يدرى       : ابن يامن   ) . كرع  (  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور ،     ) كرع  ( مادة  

. هو مالّح من أهل البحـرين  : هو يهودي من أهل خيبر ، وقال أبو عبيدة     : وقال ابن الكلبي    . ممَّن هو   

ـ   ، البكري ،     101 – 100 شرح ديوان امرئ القيس   النّحاس ،   : ينظر     .4/1233 ا اسـتعجم  معجم م

قـصر فـي    : المـشقّر    . 3/411 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . حصن في البحرين وهجر     : الصفا  

 ، وذكر ياقوت الحمـوي      4/1232 معجم ما استعجم  البكري ،   : ينظر  . البحرين ، ومنه كان ملْك كندة       

هو حصن  : ن عليه السالم ، وقيل      من بناء سليما  : أنّه حصن بين نجران والبحرين من بناء طسم ، وقيل           

   .5/134 معجم البلدان: ينظر . عظيم لعبد شمس يليه حصن الصفا 

 لسان، ابن منظور ،     ) سمق  (  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  . عاليات ومرتفعات   : سوامق   ] 6[ 

: ينظـر   . وتُ اليد لطوله وارتفاعـه      هو من المجاز ؛ النّخيل الّذي يف      : الجبار  ) . سمق  (  ، مادة    العرب

جمهـرة  ابن دريـد ،     : ينظر  . الكثيف الملتفّ   : األثيث   .  )جبر(  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   

ابـن  :  ينظـر  .األغصان : القنوان ) . أثث ( ة  ، مادلسان العرب، ابن منظور ، ) أثث  (  ، مادة    اللّغة

  :ينظر  . الثَّمر ، أولُه طَلْع ، ثمَّ خَالٌل ، ثمَّ بلَح ، ثَمَّ بسر              : البسر  ) . ا  قن(  ، مادة    لسان العرب منظور ،   

   . )بسر(  ، مادة الصحاحالجوهري ، 
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اْرقـــر وَأوقـــ ُأى حتَّـــفهِماْيبَِأســـ
 

ــ  ــحمتْ ــو الره بنُ باْدــن م ــء نٍاْ آِل يم 
  

 ]7[   

ـ اْموَأكْ اْ تَهــصراْ مــاْ ِإذَىمــه حتَّـ
 

1 َأروضـ  ى نب  ـ ي الر باْدا ءـ  و ـ  ع هز تَمهو 
  

 ]8[   

دــر ــد فتُ الْي هــي عــ)2(ن ــرى حتَّ ياْ تَح
 

ــتْاَْأطَ  ــيفَ ج ــه ــنالْ بِ ــهاْد قطَ عنْ 1(ع( 
  

 ]9[   

اْكَس زم    الـس اْبِـدجـ  و اْاً مـصور  يمِ وشْ
 

ـ    مد كََأنـ  ى ـ  قْس ـ  ىف علَ ظَه  رـرٍ رِ مم 
  

 ]10[   

  

  

                                                                                                                                               
  :اختالف الروايات 

  " .ُأتيح له جيالن عند جذَاذه "  جاء الصدر هكذا لسان العرب ، والحيوان في )1(

  ، الحيـوان وفـي   " . وردَّتْ عليه الماء    " تاج العروس    ، و  معجم البلدان  ، و  مرئ القيس شرح ديوان ا   في   )2(

  " .وردَّد فيه الطّرف  " لسان العرب ، وتهذيب اللّغةو

  

  :ضوء على الشِّعر 

بقي علـى   : ُأقرَّ  . لم أعثر على نسبتهم ، ولكنَّهم يبدون من خالل البيت طائفةً من بني يامن               : بنو الربداء    ] 7[ 

 .  الثَّمـر  كَثُر حملُـه مـن  : َأوقَر . ) قرر (  ، مادة أساس البالغةالزمخشري ، : ينظر . حاله مستقرَّاً  

 ) .وقر (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) وقر (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر 

، ابن منظـور ،     ) عمم  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،    : ينظر. طاَل وكَمَل ، وأصبح عميماً تاما       : اعتمَّ   ] 8[ 

 ،  الـصحاح الجـوهري ،    : ينظر  . األحمر واألصفر من البسر     : الزهو  ) . عمم  (  ، مادة    لسان العرب 

القشرة الصغيرة الّتي تكون فيها     : األكمام  ) . زهو  (  ، مادة    أساس البالغة ، الزمخشري ،    ) زها  ( مادة  

   ، مـادة لسان العرب ، ابن منظور ، ) كمم ( ، مادة  المحكم والمحيط األعظم     ابن سيده ،      :ظرين. ة  بالح

  ) .هصر (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر . تمايل : تهصَّر ) . كمم ( 

. بـت   فَعر" كل كـاالن    " هم قوم من األعاجم ، أخذهم كسرى فجعلهم في البحرين ، ويقال لهم              : جيالن   ] 9 [ 

وذكـر  ) . جلـو   ( ، مادة   جمهرة اللّغة    ، ابن دريد ،      101شرح ديوان امرئ القيس     النّحاس ،   : ينظر  

         ، مـادة  تـاج العـروس     : ينظـر   .  هم حيٌّ من بني عبد القيس        – في هذا البيت     –الزبيدي أنَّ جيالن    

  شرح ديـوان امـرئ القـيس      النّحاس ،    : ينظر. تحيرها من الحسن والجمال     : تَردد العين   ) . جيل  ( 

101.   

، ابـن  ) دمـا  (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر .  ، وهي الصورة من العاج ونحوِه      نمالصَّ: الدمية   ] 10[ 

جبـل فـي ديـار طـيء ،     : اسم لعدة مواضع ، منها : سقف ) . مي د( ، مادة لسان العرب  منظور ،   

  :المرمر  . 3/228م البلدان ـــمعجالحموي ، : ينظر . ضع في الشّام وموضع في ديار كلب ، ومو
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ــي ــوقُاْن ييحلَّ ــذْتَ (اًراً وشَ
1(ــر اْ مفَقَّ

 

 ــاْغَر ف ــر ــيِئ ك ــو صنَنٍّ ونٍ وعــة م 
  

 ]11[   

ـ   اْفَـر ك َأذْ مـس ك مـن الْ   ورتُخَص بِمفْ
 

ــورِ 2 ــنَي س ــح ـاً فيمح ــة ــةي حقَّ رِي 
  

 ]12[   

ــ ــاً ولُبدورنْ ــى والْنَ باْكــر اْء المقَتَّ
 

 بــاْو ــاً وُألْنَ الْوِي ــن ــاً م ــاْذَد هِنْ ياًك 
  

 ]13[   

                                                 
  :عر ضوء على الشِّ

هو زبد الماء ؛ أي مـا يطفـو         : المزبد  . ) مرمر  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . الرخام  

: ينظـر   . موضـع   : اجوم  الس) . زبد  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . على سطحه من قَذاٍة     

  ) .سجم (  ، مادةاألعظم المحكم والمحيط  ، ابن سيده ، 3/170 معجم البلدانالحموي ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

   " .ودرَّاً  " شرح ديوان الحماسة في )1(
  

  :عر ضوء على الشِّ

نها الغريرة ؛ وهي الشّابة حديثةُ السن التّي لم تجربِ األمور ، ولم تعلم ما تعلمه النّساء مـن                   م: الغرائر   ] 11[ 

  ة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . الحبغـرر   ( ، ماد . (   والغطـاء     : الكَـن ترينظـر   . الـس :  

ابـن  : ينظـر   . وف ، فارسٌّ معرَّب     من الجواهر معر  : الياقوت  ) . كنن  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   

القطـع مـن   : الشّذر ) . يقت  ( ، مادةتاج العروس ، الزبيدي ، ) يقت ( ، مادة   لسان العرب   منظور ،   

 ابن سـيده ،   :ينظر. ثَقْب الخَرزِ للنّظم : الفَقْر ) . شَذَر  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الذّهب  

  ) .فقر  (  ، مادةعظمالمحكم والمحيط األ

:  قـالوا    الفوح انتشار أيضاً ، وهذا كما     ويجوز أن يكون من السنا الّذي هو الضوء ألنَّ          " نبات ،   : السنا   ] 12[ 

وعاء من الخـشب أو     : الحقَّة  ) . سنا  (  ، مادة    لسان العرب  ابن منظور ،      ،"سطعت راحتُه أي فاحت     

، مادة تاج العـروس  ، الزبيدي ، ) حقق (  ، مادة لسان العربمنظور ، ابن : ينظر . العاج أو غيرهما    

 ،  ديوان امـرئ القـيس    لم أعثر على معناه في المعجمات العربية ، وقد جاء في            : المفروك  ) . حقق  ( 

: األذفـر   .  أنّها المسك الّذي انتشرتْ راحتُـه وقويـت          59محمد أبي الفضل إبراهيم ، حاشية       : تحقيق  

ة الشّديدة    الرمخشري ،   : ينظر  . ائحة القوية    أساس البالغة الزبيدي ،    ) ذفر  (  ، مادتاج العـروس   ، الز

  ) .ذفر (  ، مادة من جواهر القاموس

   ، مـادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . شجر له ثمر يفوح منه الطّيب ، ويعتَصر دهنُه طيباً           : البان   ] 13[ 

 ، مـادة          جمهـرة اللّغـة   ابن دريد ،    : ينظر  . العود الّذي يتَبخَّر به ، فارسيٌّ معرَّب        : األلوَّةُ  ) . بنى  ( 

. ) ذكا  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . الرائحة القوية المنتشرة الطيبة     : الذّّكي  ) . ألوي  ( 

 ،  العـرب  لـسان ابن منظور ،    : ينظر  . الّذي يتَبخّر به طيب الرائحة      هو العود   : اآلس ، وقيل    : الرند  

    مـادة    ،الـصحاح  الجـوهري ، : ينظر . تَبخَّر به   شجر لها لَبن كالعسل ، وقد ي      : اللُّبنَى  ) . رند  ( مادة  

   ابن: نظر ــ ي– البيت  في هذا– البخور: الكباء . ) لبن (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) لبن ( 
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ــلَي سمــى فََأم سىبــ ح اْلُهــد ــر قَ اْ تَبتَّ
 

ـ  حبِ نٍ مـن  ن بِـره  غَلقْ  ا   ي ـتْ بٍ بِـهعد 
  

 ]14[   

ــس ــالطَّاْي ــف الْررِقُ بِ بالْاْخ ءتَّرــس اْم
 

 رِ خُلَّــةًهِلف الــداْ ســي فــاْن لَهــاْوكَــ 
  

 ]15[   

ذَ اْكَم عكَـأْ  تْر   الـص سبحِ الْ و ـرخَماْم
 

ــاِْإذَ  ــَل منْاْ نَ ــاْه ــرةً رِ نَظْ قَلْي عــه ب 
  

 ]16[   

ــاْتُر ــَؤي الْش ــراْفُ ــرص َأالَّخْد ال اْ تَخَتَّ
 

ــنَزِ  ــتْاْ قَاْفٌ ِإذَي ــم جِلو تَم ــتْاْه  يلَ
  

 ]17[   

ــنُب سُل ِإنــد لْ َأبدــالْ )1(ت ــربِ اْود آخَ
 

ــ  َأَأســاْم َأم ءســى هداْ وــد ــر قَ اْ تَغَي 
  

 ]18[   

ـ  نَأبِ ام ـ  الْ َأر ـ  سِيقَ تَ نِ ب ـ م ـ ي ب كلُ اْرقَ
 

ــ ْ الََأ  ــاْتَ َأْله اْهــالْ و حاْوثُدــةٌ ج م 
  

 ]19[   

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

ريـح  : " القُتـار   ) . كبـا   (  مادة ،     ، لسان العرب ، ابن منظور ،     ) بكو  (  ، مادة    جمهرة اللّغة دريد ،   

  ) .قَتَر (  ، مادةتاج العروس الزبيدي ، " البخور ، وهو العود الّذي يحرقُ فَيدخَّن له 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .َأبدلَتْ  " زهر األكم في األمثال والحكمفي  )1(

  :ضوء على الشِّعر 

  ، مادةان العـرب ــلسابن منظور ، : ينظر . ما يوجب للقامر الفائز من رهنٍ لمستحقِّه    : علقن برهن    ] 14[ 

 المحكم والمحيط ابن سيده ،    "  يوضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما ُأخذَ منه           ما: " والرَّهن   ، ) قغل( 

  .لبه أو حبه عند المحبوبة ، وهنا يقصد ارتهان ق) رهن (  ، مادة األعظم

 أي بيتُها   خباء المحبوبة ؛  : الخَباء  ) . خلل  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . المحبةُ والود   : الخُلَّة   ] 15[ 

  .تها المستترة لعفّتها وطهارتها أو غرف

تاج ، الزبيدي ،    ) نزف  ( ، مادة   العباب الزاخر والباب الفاخر     الصاغاني ،   : ينظر  . السكران  : النّزيف   ] 17[ 

، تهـذيب اللّغـة     األزهري ،   : ينظر  . من الرشوة ؛ أي المحاباة      : المراشاة  ) . نزف  ( ، مادة   العروس  

رشا  ( ة  ماد (     ، ة   لسان العرب   ، ابن منظورماد ، )  خص  ) . رشاينظـر    .النّاعم من كُلِّ شيء     : الر : 

 ، مادة   جمهرة اللّغة ابن دريد ،    : ينظر  . الفتور والكسل   : التَّختّر  ) . رخص  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   

  ) .ختر ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) ختر ( 

 في نسب امرئ القيس ، أنّه امرؤ القيس بـن الـسمط ،              – عند األصفهاني    –زعم بعض الرواة    : لك  تم ] 19[ 

وأمه تملك بنت عمرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معد يكرب ، وقد ذكر امرؤ القيس هـذا فـي                        

طمة بنت ربيعـة أخـت      غير أنَّ األصفهاني قد ضعَّفَ هذا الرأي ذاكراً أنَّ أمَّ امرئ القيس هي فا             . بيته  

قـال   : بيقَـر  . 527 – 9/526خزانـة األدب     ، البغـدادي ،      9/59 األغاني: ينظر  . كليب والمهلهل   

 ابن : ينظر . أقام في العراق " : بيقر " هاجر من أرضٍ إلى أرض ، وقال غيره " : بيقر " األصمعي 
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)2(اْجـر بِ وَأو اْكَص الر و خُ )1(ى خَملَ ىعلَ

 

 تَــذَكَّرــتُ َأهلاْي الــصِلحيقَــدو َأتَــتْن  
  

 ]20[   

ــر ــمنَظَ ــر تَنْتَ فَلَ ــ بِعيظُ نْنَيم كــر اْظَ
 

 اْفَلَم د3(تْ ب(  ـوح اْر  ـي   ناآلِلف د ـ و اْنَه 
  

 ]21[   

ةَ جيــش اْعزــو ــاْنَ ماْ حــي اْزرةَ وشَ
 

 ــع ــتَقَطَّ َأس اللُّاْب باْبــة ــو والْ)4(نَ هى 
  

 ]22[   

ـ  يوِيلْ  ْ د الَ جهو الْ خُأََ اْ تَعـذَّر   مـن  ى علَ
 

 )5(ه يمنُّــهد منْــعــوج الْرٍ يــضيـَبِــس 
  

 ]23[   

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

   .)بقر (  ، مادة المحكم والمحيط األعظمه ،  ، ابن سيد2/875المعاني الكبيرة قتيبة ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 
  " .حمٍل " الحماسة البصرية في  )1(
معجم مـا   ، و شرح ديوان امرئ القيس     اضطربتْ رواية هذا العجز في المصادر القديمة ، حيثُ جاءت في             )2(

على جمٍل بن الركاب    " خزانة األدب   ، وجاءت في    " على حمٍل بن الركاب وأعفرا      " تاج العروس   ، و  استعجم

على جمٍل منّـا    " وجاءت فيه أيضاً    ،  " على خَملى منّا الركاب وأعفرا      " معجم البلدان   وجاءت في   " . وأعفرا  

   ."حمٍل حوص الركاب وأعفرا  ىعل"  ما استعجم  معجموجاءت أيضاً في" . ب وأعفرا الركا
 " .بدا " شرح ديوان الحماسة في  )3(
  " .اللبانات " خزانة األدب في  )4(
" عشية جاوزنا حمـاةَ وسـيرنا   " جاء الصدر هكذا    المزهر في علوم اللّغة     ، و شرح ديوان امرئ القيس     في   )5(

  ] .22[ وهذا تكرار ِلعجزِ البيت 

   :ضوء على الشِّعر

   ، مـادة    أساس البالغـة    الزمخشري ،   : ينظر  . منه العين الخوصاء ؛ أي الصغيرة الغائرة        : الخَوص   ] 20[ 

لم أعثر عليهما في المصادر الجغرافية ، في حين ذكر محمد أبو الفـضل              : ، خَملى وَأوجر    ) خوص  ( 

  .ها موضعان  أن60ّ، حاشية ديوان امرئ القيس ـإبراهيم في تحقيقه ل

 الحموي ،   :ينظر  . ، ذات قرى ومزارع كثيرة      كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة         : حوران   ] 21[ 

   .206الروض المعطار  ، الحميري ، 2/317معجم البلدان 

أرض مـن   : حماة  ) . لبن  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . الحاجة من غير فاقة     : اللُّبانة   ] 22[ 

معجـم البلـدان        ، الحمـوي ،      3/818معجم مـا اسـتعجم      البكري ،   : ينظر  . عمل حمص في الشّام     

: ينظر  . أرض من عمل حمص في الشّام أيضاً        : شيزر   . 199الروض المعطار   ،  ، الحميري    2/300

   .352 الروض المعطار ، الحميري ، 3/818معجم ما استعجم البكري ، 
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ــ خَمــو اْالً لَهوي ــالقَر ــ كَ مرــد اْاً مخَ
 

 لَــمنْــوي نســياْ مقَــد ــ لَقياًِئنَــاْتُ ظَع 
  

 ]24[   

دوالْو ــن يغُماْرِ عــد اْمــض )1(اْروت ِلغَ

 

ـ    كََأثْ  اَألع ـنٍل ماْر  ـنضِ م د ـ نِ بِ و يشَة 
  

 ]25[   

ــذَ مــاٍْل ِإذَو النَّاْ ص ــم اْهــر جهو اْر
 

2 عاْ ذَ فَد)
ـ الْ  وسلِّ )2 هـ  )3(م ـ  عنْ بِج كسةر 

  

 ]26[   

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشِّعر 

 ، مـادة           الـصحاح ، الجوهري ،    ) عود  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . المسن من اإلبل    : العود   ] 23[ 

تـأخّر  : تعـذّر   ) . منـه   ( ، مادة   جمهرة اللّغة   ابن دريد ،    : ينظر  . يتْعبه ويضعفُه   : يمنُّه  ) . عود  ( 

، مـادة  تاج العروس ، الزبيدي ، ) عذر ( ، مادة محكم والمحيط األعظم الابن سيده ،   : ينظر  . وتخلّف  

  ) .عذر ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 
  :شرح ديوان امرئ القيس في  )1(

دوالْو نـــيـــاْقَ مِغُمصاْدتِلغَـــض راْو
 

ــراْضِ  ِلَألع ــد اْموعةــاْب ــنِ شَ ــن بطْ م  
  

  :معجم ما استعجم وفي 

دوالْو نـــيـــاْقَمِ غُمصاْدت ِلغَـــضراْو
 

ــراْضِ    ِلَألع ــد اْموعــن مد ــنِ بِو يشَة 
  

 ،   أسـاس البالغـة    ، و  الـصحاح  ، و  الحماسـة البـصرية    ، و  تهذيب اللّغة  ، و  الكامل في اللّغة واألدب    في   )2(

  " .فدعها " تاج العروس  ، ووخزانة األدب ، العربولسان  ، الزهرةو
  " .فدعها وسلِّ النّفس  "  شرح ديوان امرئ القيس في)3(
  

  :ضوء على الشِّعر 

، ) خمـل   ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . الثّوب المصنوع من الصوف ونحوه      : الخَمُل   ] 24 [ 

: ينظـر  . الهـودج  : القَـر  . ميلة طالباً صواحبها من فتيات الظّعـن  وربَّما ذكر الشّاعر هنا الثّياب الج 

خـشباتٌ تُنْـصب فـوقَ        : في هيئة الخدر ، والخـدر       : المخَدَّر  ) . قرر  ( ، مادة   الصحاح  الجوهري ،   

، ابـن   ) خدر  ( ، مادة   المحكم والمحيط األعظم    ابن سيده ،    : ينظر  . البعير ، أو في ناحية البيت للنّساء        

 ) .خدر ( ، مادة لسان العرب منظور ، 

، مـادة           لـسان العـرب     ابن منظـور ،     : ينظر  . شجر ، وهو نوع من الطّرفاء ، طويٌل قويم          : اَألثُْل   ] 25[ 

: ينظـر   . جمع عرض ؛ وهي األودية      : األعراض  ) . أثل  ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) أثل  ( 

.  ، وأورد الجوهري المعنى نفسه ذاكراً أنّها جمـع عـرض             102ح ديوان امرئ القيس     شرالنّحاس ،   

 معجم الحموي ، : ينظر . قرية غنّاء في واٍد من بالد اليمن : بِيشَة ) . عرض ( ، مادة  الصحاح :ينظر 
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ــرتْ َأظْاِْإذَ ــه ــالْيس تُكْ م ــشَّر اْء منَ
 

 غ ــع ــاْطَيتُقَطِّـ ــَأننَـ ــو متُاً كَـ  اْنَهـ
  

 ]27[   

تَرنْ ىع  جم در  فْى الـض  ـررِ ه  رـشَجاْاً م
 

 عــبيــيةُ بالْد نْنمــيبــنِ كََأنَّكاْه)
1( 

  

 ]28[   

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشِّعر 

مواضع ، ومنها ما جاء في معنى بيـت         : و الغَمر   الغَمر ، وذاتُ الغُمر ، وذ     : الغُمير   . 1/529البلدان  

موضع في ديار بني     ،  ومنه  ) غمر  ( ، مادة   المحكم والمحيط األعظم    ابن سيده ،    : ينظر  . امرئ القيس   

. قاصدات  : عامدات   . 4/213معجم البلدان   الحموي ،   : ينظر  . كلب ، ومنه مياه أجأ أحد جبلي طيء         

  هي ثنيـة بـين المدينـة       – في البيت    -: غضور   . 102 امرئ القيس    شرح ديوان النّحاس ،   : ينظر  

المحكـم   ، ابـن سـيده ،        4/206  معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . هو ماء لطيء    : وخُزاعة ، وقيل    

  ) .غَضر ( ، مادة والمحيط األعظم 

، مـادة        أسـاس البالغـة     لزمخشري ،   ا: ينظر  . النّاقة الطّويلة الضخمة الجريئة على السَّير       : الجسرةُ   ] 26[ 

. النّاقة الّتي تسير سـيراً متَوسـطاً        : الذّمول  ) . جسر  ( ، مادة   لسان العرب   ، ابن منظور ،     ) جسر  ( 

هي النّاقـة الّتـي   : ، ويرى ابن منظور أنَّ الذّمول ) ذمل ( ، مادة   أساس البالغة   الزمخشري ،   : ينظر  

: ينظر  . إذا قامت الشّمس    : صام النّهار   ) . ذمل  ( ، مادة   لسان العرب   : ينظر  . عاً لَينا   تسير سيراً سري  

الجـوهري ،   : ينظر  . نصفُ النّهار عند اشتداد الحر      : الهجر   . 3/89الكامل في اللّغة واألدب     المبرد ،   

  .) هجر ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) هجر (  ، مادة الصحاح

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

   " .كأنَّما " شرح ديوان امرئ القيس  في )1(

  

  :ضوء على الشِّعر 

، مـادة    المحكم والمحيط األعظم    ابن سيده ،    : ينظر  . ما اتَّسع من األرض مع طمأنينة       : الغوط والغائط    ] 27[ 

هو لحمتان معصوبتان   : الظَّهر ، وقيل    : المتن  ) . غوط  ( ، مادة   لسان العرب   ن منظور ،    ، اب ) غوط  ( 

هـي الملْحفَـةُ ذات    : المالءة  ) . متن  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . بينهما صلْب الظّهر    

  ) .مأل ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . اللَّفَّتين 

 ]28 [ الم  نْكَب :     دضوالع فرأس الكَت اد ،     : ينظر  . مجتمعاحب بن عبة   المحيط في اللّغة    الصنكب  ( ، ماد . (

، مـادة       لسان العـرب    ابن منظور ،    : ينظر  . نسيج من الشَّعر عريض يشَد على وسط البعير         : الضَّفْر  

 ) فَرض . ( شَجَّرة لسان العرب ابن منظور ، : ينظر . مربوط : مماد ، ) شجر. (  
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ـ بِ الْ صالْ جعلْ ىثُ مـ و هـ  اْم غَي  َأم ر ـراْع
 

 ســمٍاْ بِمنَىحــص الْ)2(ناْر ظُــ)1(يراْتُطَــ 
  

 ]29[   

ــ اِْإذَ ــه رِجنَجلَتْ ــذْاْلُه ــ خَ فُ َأعر3(اْس(

 

ــَأن الْ  ــصكَ حىــن ــ خَلْ م هاْفَأمــاْ و هاْم 
  

 ]30[   

ــلصــُلييز نْوي فتَقَــدببِع ناْقَــر
 

 ــلص كَــَأنَل الْيــرــموِ حتُُي نهــري4(ط( 
  

 ]31[   

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .يفَرقُ " مجمع األمثال  في )1(

لسان  ، والحماسة البصرية، والمحكم والمحيط األعظم ، والمعاني الكبير ، وشرح ديوان امرئ القيس في )2(

  " .شذّان " تاج العروس ، والعرب 

  : جاء البيتُ هكذا البديع في )3(

ــه َأ اِْإذَ ــرِجخْذَفَتْ ــذْاْلُه ــ خَ فُ َأعراْس
 

  ــص ح ــَأن ــاْ  ى كَ جِهوفُر نــي ب اْءــز عالْم 
  

 محاضرات، و لسان العرب   ، و أساس البالغة   ، و الكامل في اللّغة واألدب      ، و  البديع، و معجم ما استعجم     في   )4(

     تـاج العـروس    ، و الروض المعطـار     و ،زهر اآلداب وثمر األلباب     ، و األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء     

 " ذُّهتُش. "  
 

  :ضوء على الشِّعر 

 ]29 [     رةُ والظُّرروالظَّر ة ، وقيل     : الظِّركِّين       : الحجارةُ عامالس دٌّ كحدرٍ له حجالجوهري ،  : ينظر  . قطعةُ ح

: ينظر  . خفُّ البعير   : المنْسم   ) . ظرر(  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور ،     ) ظرر  (  ، مادة    الصحاح

عصب في قوائم اإلبل والخيـل ، والجمـع عجايـات           : العجاية  ) . نَسم  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   

ما لُثم وغُطِّي من َأرجـِل النّاقـة        : الملْثُوم  ) . جعو  (  ، مادة    جمهرة اللّغة ابن دريد ،    : ينظر  . وعجى  

:   ينظـر   . من الحافر ؛ وهو الشَّعر المتَكَـون فـي مقَـدَّمِ الرسـغ              : األمعر  . تيجة سرعتها   بالحصى ن 

  ) .معر ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، 

رمي : الخَذْفُ  ) . نجل  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  . الرمي بالشّيء   : النّجل   ] 30 [ 

الّذي : األعسر  ) . خذف  (  ، مادة    العباب الزاخر واللباب الفاخر   الصاغاني ،   : ينظر  . الحصى باإلصبع   

  ) .عسر (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . يعمُل بيده الشّمال أو اليسرى 

: الزيـوف   ) . مرو  ( ، مادة    المحيط في اللّغة  الصاحب بن عباد ،     : ينظر  . الحجارةُ الصلْبةُ   : المروةُ   ] 31[ 

 تـاج ، الزبيدي ،    ) زيف  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . المردوءة من الدراهم لغُشٍّ فيها      

موضع توشّى فيـه     بلد من بلدان الجن في قول امرئ القيس ، وقيل         : عبقر  ) . زيف  ( ، مادة   العروس  

 معجم ما اسـتعجم   : البكري  : ينظر  . غوا في نعت شيٍء نسبوه إليه       الثّياب وهي أجود الثّياب ، وكلّما بال      

   . 4/79 معجم البلدان ، الحموي ، 3/917
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بِم ـــرَأباْثَـــيَأوو فَـــقـــىَأصو راْب
 

 عــلَيفَتَــاْه لَــم ىتَح ــِل اَألرثْمم ضلَــه 
  

 ]32[   

نبي  زح دـ  َأس (اًنَ
2(   اَألر ـنم ضِ َأو ـراْع

 

ـ هو الْ   ـ     مـن  )1(فَالَّزُِل األُ منْ  عطاْ جـو نَ
  

 ]33[   

ــه عمــ  ــدولَكنَّ ــراً ِإلَ ــرمِ َأنْوى ال اْفَ
 

 لَوكَ اْ شَ و الْ اْء ن غَـز  ـنم و َأر مـرٍ ضِ حي 
  

 ]34[   

َأيــو ــن َأنَّـ ــ الْاْقَـ ــاْحقَـ اْصرنِ بِقَيـ
 

ـ  يحبِاْ ص ىبكَ  أَ اْ لَمى ر  الـد ر د بو 3(نَـه( 
  

 ]35[   

اْذَرتَ فَنُعــو نَمــاً َأوكَــوُِل ملْاْنُحــ
 

ــ  ــه الَفَقُلْ ــ ْ تُ لَ تَبيع ــ كِإنَّم ــك  اْنُ
  

 ]36[   

يــس ــربِ ــ مىرٍ تَ ــقَ َأزاْفُره الْنْ نراْو
 

ــ  ــيوِإنِّ عز ٌمي)
4(ِإن جــ ر ــع  اًتُ مملَّكَ

  

 ]37[   

 

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .اآلالف  " شرح ديوان الحماسة ، وشرح ديوان امرئ القيس في )1(

  " .قُفَّاً  " معجم ما استعجم في )2(

  " .حولَه " تاج العروس  في )3(

  تاج العـروس   ، و  لسان العرب  ، و  الحماسة البصرية  ، و  الشِّعر والشّعراء  ، و  شرح ديوان امرئ القيس     في )4(

 " نيفِإني َأذ. " 

  :ضوء على الشِّعر 

 حـسب الروايـة فـي       –قد تكون من آلَفَ يْؤِلفُ إيالفاً ، أي من األلفة والمعرفة ، وقد تكون               : األالف   ] 33[ 

. اسم لناحية اليمامة ، وسميت اليمامةَ فيما بعد نسبةً لزرقاء  اليمامة         : جو  .  َألْف    جمعاً للعدد  –المصادر  

 معجم ما اسـتعجم   البكري ،   : ينظر  . جبل في اليمن    : ناعط   . 2/190 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  

 ض األذواء قُرب   ، وذكر ياقوت الحموي أنّه حصن في رأس جبل بناحية اليمن قديم ، كان لبع               4/1290

: ينظـر   . يعود نسبهم إلى أسد بن خريمة بن مدركة         : بنو أسد    . 5/253 معجم البلدان : ينظر  . عدن  

ضـد   : الـوعر   . 28 المؤتلـف والمختلـف   ، ابن القيسراني ، 190 جمهرة أنساب العربابن حزم ،   

  ) .وعر (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . السهل 

 ]34 [  دمالع : القصد . النَّفر : ةُ ، والنُّفورد : الغَلَبعبيدي ، : ينظر . البة تاج العروسالزنفر (  ، ماد. (  

 ]35 [   هخزانة ، البغدادي ،     1/119 الشِّعر والشّعراء ابن قتيبة ،    : ينظر  . هو عمرو بن قميئة البكري      : صاحب 

وقد اضطرب موقف العباسي من هذه الشّخصية ،         . 1/12 تّنصيصعاهد ال م ، العباسي ،     8/548األدب  

فبعد تحديده لها بعمرو بن قميئة في هذا الموضع ، نراه يرجعها في موضع آخر إلى رجٍل من بني فزارة                   

  هبيع  " اسمرب   . 1/389: ينظر  " . الروم ، أو النّافـذ منـه            : الدينظـر   . كُلُّ مدخٍل إلى أرض الر :

   .8/548األدب  خزانة ، البغدادي ، 2/447 معجم البلداني ، الحمو



 383

ـ د النَّ عـو فَه الْ اْ س اِْإذَ اْبي2(ط( رج  ـراْج
 

ــ  ــبٍ الَ الْىعلَ ح ْ يهــد ــىتَ  )1(رِهاْ بِمنَ
  

 ]38[   

ـ  ِل من ي بِاللَّ ىر الس )3(ديبرِ خَي  رِل ب ـراْب
 

 وِداْ معــىباْنَصِ الــذُّوص كُــلِّ مقْــىعلَــ 
  

 ]39[   

ى الْ تَراْم  ـنم ء اْطَ َأع   قَـد ـهف  رـداْ تَح
 

  رــس ــب كَ ــضنِ الْاْحَأقَ ــرٍىغَ   متَمطِّ
  

 ]40[   

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

اسـم  : الفُرانق  ) . زعم  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الكفيل ، وزعيم القوم سيدهم      : الزعيم   ] 37[ 

تـصحيح  الـصفدي ،    : ينظر  " . برانك  " البريد الّذي ينْذر بين يدي األسد ، وهو معرب          أعجمي بمعنى   

  ) .زور ( ، مادة  تاج العروسالّزبيدي ، : ينظر . المائل في سيرِه الشّديد : األزور  . 405التّصحيف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يات ااختالف الرو
، البصرية  الحماسة  ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر     ، و الفصول والغايات   ، و  شرح ديوان امرئ القيس      في )1(

علـى  " جاء الصدر هكـذا     الشّعر والشّعراء   وفي  " . على ظَهرِ عادي تُحارِبه القطا      " جاء صدر البيت هكذا     

  " .ظَهرِ عادي تُحاربه القطا 
أسـاس  ، و الحماسة البـصرية     ، و  الفصول والغايات ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر      و ،هذيب اللّغة   تفي   )2(

  " .الديافيُّ " تاج العروس ، وخزانة األدب ، وولسان العرب  ، البالغة
  " .وحيفَ " المعاني الكبير في  )3(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 وسمي الحباً ألنَّه لُحب ؛ أي قُشر عن وجهِـه           –بمعنى مفعول    وهو فاعل    –الطّريق الواضح   : الالحب   ] 38[ 

العلَم يجعُل للطّريق   : المنَار  ) . لحب  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . التّراب لكثرة اآلثار    

األنف ألنَّه يسافُ به ،      : المسافُ) . نور  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . حتّى تُظْهر وتُعرفَ    

، مـادة     العباب الزاخر واللباب الفاخر     الصاغاني ،   : ينظر  . الجمُل الهائج ؛ وهذا من الشّم       : والمسوفُ  

أي أن وعورة الطّريق وطولها تجعالن الجمَل المسن يرغو ويضجُّ لدى شَمه إياهـا وكـأن                ) . سوف  ( 

   شَمُّ  الطّريقَ شيءط    : النُّباطيُّ  . ي107شرح ديوان امـرئ القـيس       النّحاس ،   : ينظر  . نسبةً إلى النَّب  ، 

. جيٌل ينزلون سواد العراق ، وهم األنباط ، سمُّوا بذلك الستنباطهم الماء مـن األرض                : والنَّبطُ والنَّبيطُ   

.    صوت يردده البعيـر فـي حنجرتـه          :الجرجرةُ  ) . نبط  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  

  ) .جرجر ( ، مادة الصحاح الجوهري ، : ينظر 

جيٌل من النّـاس ال     : البربر  ) . عود  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . المواظبة  : المعاودة   ] 39[ 

   ) .برر( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . تكاد قبائلهم تنحصر 

  ، وهو ) سرح (  ، مادة المحكم والمحيط األعظمابن سيده ، : ينظر . األسد في لغة هذيل : السرحان  ] 40[ 
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اْفَـر  دفِّـه ثُـم فَر     يف )3(ىدبهيى الْ مشَ
 

ــ زعاِْإذَ  ــن )1(هتَ مــاْ ج يبنلَيك ــه 1(اْهِم( 
  

 ]41[   

ـ اْ و )4(عـد  جلْ ىعلَ ه اْي اَألب  جِـِل َأب اْتَـر
 

 نـــقٌاْ َأرن فُراْنَـــحتُ رو قُلْـــاِْإذَ 
  

 ]42[   

اْكَر َأنْ )6(ص حم ى قُر ي ف )5(جٍن جري بوال
 

 ــد ــكَرتْ َأنْلَقَـ ــك وَأه بعينـ ــلَبـ  اْلُهـ
  

 ]43[   

  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

شـجر ،   : الغَـضى   ) . سرح  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . الذّئب أيضاً وهذا المقصود     

 ، لـسان العـرب   ابن منظور ،    : ينظر  . على شدة خُبثه في تصيُّده      ومنه ارتبط هذا الشجر بالذّئب داللةً       

: األعطـاف   ) . مطـر   (  ، مـادة     الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . اإلسراع  : التّمطّر  ) . غضا  ( مادة  

 لـسان ابن منظور ،    ، ) عطف  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،     .الجوانب من جهة الرأس     

  ) .حدر ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . النّزول : التّحدر ) . عطف ( دة  ، ماالعرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يات اختالف الروا

  " .راعه " جمهرة اللّغة ، وشرح ديوان امرئ القيس  في )1(

  .وتبدو في هذه الرواية رائحةُ الكسر " عنَجتْ بالعنَانينِ رأسه إذا " جاء الصدر هكذا المعاني الكبير  في )1(

  " .الهيذَبى " االشتقاق ، وفي " الهِربِذَي " المعاني الكبير  ، وشرح ديوان امرئ القيس في )3(

  " .هزِجٍ  " شرح ديوان امرئ القيس في )4(

 الرواية على ما فيها مـن اخـتالٍف مقارنـةً بروايـة             ، وهذه " وابن جريحٍ   " العمدة في محاسن الشِّعر      في   )5(

  " .ابن " المصادر األخرى إالّ أنها فضالً عن ذكر تكسر الوزن ، وقد يستقيم إذا جاز قطع همزة 

  " .كان في حمص  " الحماسة البصرية، والعمدة في محاسن الشّعر  ، وشرح ديوان امرئ القيس في )6(

  

  :ضوء على الشِّعر 

تـاج  الزبيـدي ،    " . هيجه وحركه بزمامه إلى قُدام ليزيد فـي الـسير           " منه زاع البعير ، أي      : زاع   ] 41 [ 

 ،  لـسان العـرب   ابن  منظور ،     : ينظر  . ضرب من مشي الخيل     : الهيدبى  ) . زوع  ( ، مادة   العروس  

إما : الفرفار  ) . دفف  ( ، مادة     الغة  أساس الب الزمخشري ،   : ينظر  . الجانب  : الدفّ  ) . هدب  ( مادة  

فَرفَر الفَرس لجامه إذا حركَـه فـي         : بالفارسية ، أو من قولهم      " زر ينْد رخْت    " من الشّجر الّذي يسمى     

  . ، ويبدو الرأي الثّاني أقوى من األول لمناسبته معنى البيت 2/509 االشتقاقابن دريد ، : ينظر . فيه 

 ]42 [   حوة ،           لـسان العـرب   ابن منظور ،    : ينظر  . طاب واستراح ، من ترويح النّفس وتمتيعها        : رمـاد ، 

: الجلعـد  ) . أرن (  ، مـادة    لسان العـرب  ابن منظور ،    : ينظر  . النَّشاط والمرح   : اَألرن  ) . روح  ( 

 :ينظر . الضعيف : الــــواهي ) . جلعد ( ة ، مادتاج العروس الزبيدي ، : ينظر . الصُّلب الشَّديد 
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ـ   ب اْك ي  منْ يفشْء ي شَي  ْ والَ اْزرنَـةَ عفْ
 

 نَــشيــرب مقَ الْوــزنِم)
 بهاْمــصن  َأيــ)1

  

 ]44[   

ـ  ر فَـو  من الـذَّ   ـ بِ منْ قَ اِإلتْ ألَ اْه  اْثَّـر
 

ـ  اْصراْقَمن الْ   ـ   ف لَـو  رت الطَّ حم بٌلوِ د 
  

 ]45[   

ــقَرِ الَيو الْ ْ بــس بةُ اْبســةُب ــشْنَ ي اْكُر
 

ــه الْ  ــلَ يوــُل ِإن َأم سالَىو  ْ ه ــمٍاُْأم ش 
  

 ]46[   

ـ  ىلَء ع اْبكَ مـ  ورٍ ع مـ  اْ و ـ  اْ كَ َأص نراْب
 

 َأرــى مع ورٍ ُأممــ د هاْعــد ــدر قَ اْ تَح 
  

 ]47[   

رالْاْو ءــس اْحــن م ءــد ــاْ م عِ قَيفراْص
 

 لَــةًرةَ لَيس عــشْ خَمــاْنَن ســر نَحــاِْإذَ 
  

 ]48[   

اْتُ آخَــر بــدلْ)2(نِاْنَــعي بِــه الْوقَــرتْ
 

ــاِْإذَ  ــذَ قُلْ ــاْتُ ه اْ صــد ــحب قَ ضر يتُه 
  

 ]49[   

                                                 
عرقٌ غليظٌ من الفَرسِ أو البعير في الرجل أو اليـد ،            : اَألبجل  ) . وهى  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   

: ينظـر   . قطع الذَّنَبِ ونحوه    : البتْر  ) . بجل  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . والجمع أباجل   

  ) .بتر (  ، مادة  العينهيدي ،الفرا

 ،  1/453 معجم البلـدان  الحموي ،   : ينظر  . مدينة قديمة بينها وبين دمشق في الشّام ثالثة أيام          : بعلبك   ] 43[ 

التّراجم ، أما كتـب      لم أعثر على ترجمته فــي كتب     : ابن جريج    . 109الروض المعطار   الحميري ،   

  والمحـيط   المحكـم ابـن سـيده ،      : ينظر  . دون أي إضافٍة    " رجٌل  " نّه  المعاجم فاكتفت باإلشارة إلى أ    

بلد كبير ومشهور فـي     : حمص  ) . جرج  (  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور ،     ) جر  (  ، مادة    األعظم

   .2/302 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . الشّام ، قديم مسور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

أشـيم   " الحماسـة البـصرية   ، وفي   " َأشيم مصاب المزن    تاج العروس   ، و شرح ديوان امرئ القيس      في   )1(

صابق مرنِ " لسان العرب ، وفي "  البزبروق الم أشيم. "  

  " . عيناي  " روضة العقالء ونزهة الفضالءفي  )2(
  

  :عر ضوء على الشِّ

. هو من أهل الحيرة ، وبابنته ضرِب المثَُل في عدم الوفاء بالعهد             : اسم رجٍل أعجمي ، وقيل      : عفْزر   ] 44 [ 

 األغـاني األصـفهاني ،    : ينظـر   . هي المغنّية المشهورة الّتي كانت في الحيرة        : وقيل في ابنة عفزر     

  ) .عفزر ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ،  ) عفزر(  ، مادة لسان العرب ، ابن منظور ، 11/66

هي من تقصر طرفَها    : هي من تَقْصر طرفَها عن النَّظر على من أحبها دون غيرِه ، وقيل              : القاصرات   ] 45[ 

مـن أتـى عليـه       : المحوِل   . 103 شرح ديوان امرئ القيس   النَّحاس ،   : ينظر  . عن النّظر إلى القبيح     

  ثوب تلبسه المرأة من غيرِ جيبٍ وال : اإلتب  . 103 شرح ديوان امرئ القيسالنّحاس ، : نظر ي. حول 
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ــن النَّــ  ــسِ ِإالَّاْم ــرينَناْ خَ تَغَياْ و
 

  دج كَذَِلك1(ي( ـ  اْ م اْ ُأصبـ  )2(ح اْ صب3(اًح( 
  

 ]50[   

ــثْورِ ــا الْنَ ــ والْىغنَ جَأكْم َأكْد ــر بــر اْب
 

ــ  ــاْ ُأنَاْوكُنَّ ــس اً قَبــز ــرة قَوَل غَ ٍلم 
  

 ]51[   

رــاْماْبِطَه ــن5(م(ــرب عبــييمو صراْس
 

 )4( تَــذَكَّرتْ ولَكــنيلــ خَي جبنَــتْاْومــ 
  

 ]52[   

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ) .أتب ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) أتب (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . كُمين 

 شـرح النّحاس ،   : ينظر  . امرأةٌ من بني أسد     : ة يشكر   البسباسة بن . لم أعثر لها على ترجمة      : أم هاشم    ] 46[ 

   .103 ديوان امرئ القيس

هو عمرو بن قميئة بن ذريح بـن سـعد بـن مالـك بـن                    : عمرو  . هي أمُّ عمر بن قميئة      : أم عمرو    ] 47[ 

 راءالـشّعر والـشّع   ابن قتيبة ،    : ينظر  . ضبيعة بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل              

   .254 المؤتلف والمختلف ، اآلمدي ، 18/100 األغاني ، األصفهاني ، 1/364

 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . ماء لبني فزارة ، وأيضاً ماء في نجد حيثُ تلتقي طيء وأسد             : الحساء   ] 48[ 

: ينظـر   . ديـة   مدافع المياه وما يليها مـن  أو       : المدافع   . 205الروض المعطار    ، الحميري ،     2/257

  ) .دفع (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) دفع (  ، مادة تهذيب اللّغةاألزهري ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 " .حظّي  " الحماسة البصرية ، والقوافي في )1(

  " . أني ال أصاحب وذلك "  روضة العقالء ونزهة الفضالء في)2(

 " . وذلك أنّي لم أثق بِمصاحبٍ "  جاء الصدر هكذا الزهرة في )3(

  " .يذكِّرها أوطانَها تلُّ ماسحٍ "  جاء الصدر هكذا معجم البلدان في )4(

  " .منازلها من  " معجم البلدان، وفي " من " تاج العروس  ، و شرح ديوان امرئ القيس في)5(

  

  :شِّعر ضوء على ال

  ) .جدو (  ، مادة جمهرة اللّغةابن دريد ، : ينظر . العطاء : الجدُّ  ] 50[ 

 معاهد التّنصيص العباسي ،   : ينظر  . رجل من مقاول حمير استجاش امرأ القيس بجيشٍ وساعده          : قُرمل   ] 51[ 

  ) .قرمل ( ة ، مادتاج العروس : ينظر .  ، وأشار الزبيدي إلى هذا الّرأي مقتضباً 1/11

   لـسان ابن منظـور ،     : ينظر  . من الرباط ، وهو ربطُ الخيل بإزاء العدو في بعض الثّغور            : المرابط   ] 52[ 

 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . موضع من أعمال حلب في الشّام       : بربعيص  ) . ربط  (  ، مادة    العرب

   . 5/243 و 2/371 م البلدانجمع، الحموي : ينظر . مكان في الشّام : ميسر  . 2/371
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اْطَـر  طَر )3(ق فَو لِّ من ت التَّ اْ ذَ )2(ذفَاْبِتَ
 

ــو )1(ْ َأالَ  ي بــر اْمٍ صــد ــهِدِلحٍ قَ  تُه شَ
  

 ]53[   

ـ  يبِاْحوَأص يكََأنِّ )6(اْفَـر نِ َأع  قَـر  ى علَ

 

ـ  َل يو مثْ  ْ والَ  مٍ فـ  ي  )5(تُـه ظلْ )4(ناْراْذَ قُ
  

 ]54[   

ـ  داْنقَ ـ  ىاً وحتَّ الْ  نَح بس ـوـ  ج اْقَرن َأشْ
 

ـ  ونَشْ  ـ  ىرب حتَّ الْ  نَح بـ س خَي وـ َل ح  اْلَنَ
  

 ]55[   

وـ   الْ اْنَ أَ ْله ح ـ  ق ـ  سِيي قَ ـ  نِ ب اْمر شَ
 

ـ  أَ ْلهفَ  ـ  اْنَ ـ  اْ م شٍ بيـ  ن ـ ح و )7(طر شَ ية 
  

 ]56[   

  

                                                 
 :اختالف الروايات 

  " .فيا  " معجم البلدان في )1(

  " .بِتَْأذفَ " العباب الزاخر واللباب الفاخر  في )2(

  " .بطْنِ " معجم البلدان  في )3(

  " .قُذَارٍ " و " قُذَران " معجم البلدان  في )4(

  " .في قُذار ظَللْتُه " ة الحماسة البصري، ومعجم ما استعجم  في )5(

  " .بقلّّة غُنْدرا " معجم البلدان  في )6(

  " .شَوٍط " و " شَمٍط " تاج العروس ، وفي " شَمٍط " العباب الزاخر واللباب الفاخر  في )7(
  

  :ضوء على الشِّعر 

 ،  2/6 معجم البلدان ،  الحموي  : ينظر   . – حسب البيت    –موضع على أربعة فراسخ من حلب       : تَاذف   ] 53[ 

اسم قرية في واٍد قُرب حلب فـي        : طَرطَر  ) . أذف  (  ، مادة    العباب الزاخر واللباب الفاخر   الصاغاني ،   

   .4/29 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . الشّام 

هـي  : وم ، وقيـل     وهو درب من دروب الر    " قُدار  " و  " قُذَاران  " و  " قُداران  " رواه البكري   : قذاران   ] 54[ 

   معجـم   ، الحمـوي ،      3/1050 معجـم مـا اسـتعجم     : ينظر  . قرية رومية من نواحي حلب في الشّام        

 أسـاس  الزمخـشري ،    : ينظـر   . هذا مناخي ومحلَّي ومبيتي ومظلِّـي       : يقاُل  : ظلَّ   . 4/314 البلدان

الزبيدي ،  : ينظر  . شدة الفزع والقلق    مجاز يضرب للداللة على     : قرن أعفر   ) . ظلل  (  ، مادة    البالغة

  ) .عفر ( ، مادة العروس  تاج

الفَـرس الـدهماء   : الجون ) . نقد (  ، مادة  العينالفراهيدي ،: ينظر . ضرب من الغَنَمِ صغار : النِّقاد   ] 55[ 

؛ الحمـرةُ الـصافيةُ     في الخيل   : األشقر  ) . جون  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . شديدة السواد   

، ابـن  ) شقر (  ، مادة  الصحاحينظر الجوهري ،    . يحمرُّ معها العرفُ والذّنب ، فإن اسودا فهو الكميت          

  ) .شقر (  ، مادة لسان العربمنظور ، 

  : حية  . 3/816 جم ما استعجمــمعالبكري ، : ينظر . من ديار بني ثُعل ، ومن جباِل طيء : شرط  ] 56[ 
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يضيء الد جاللَّ بِ ىِلي ع 1(ن( سوِر ح مياْر
 

ـ  يلَيل خَ رصبتَ  ـ  ْل ه ـ  ىر تَ ض وـ  ء رِاْ بق 
  

 ]57[   

واً فَ جورىـ  َلخْ نَ )3(و ـ  سِي قَ ـ  نِ ب اْمر شَ
 

ــَأ  اْجقُر ــس يــالطَّ فَاًس اْهــ فَ)2(ء مطَساًح 
  

 ]58[   

ـ  كَ بٍض ع طَبٍشُ يذبِ شْميـ  ة )4(اْروس قَ

 

 وــعمــرو بند ــراْمالْء ــهاْمغَــاْذَ ِإم اْد 
  

 ]59[   

ــ ــ لَنِإفَ اْهبــع بِاً ش ــب ــي زةلْطَ م5(اْر(

 

 ــكُو ــاْذَ ِإتُنْ اْ مــ خ ــو يتُفْ اًمــالْ ظ ةًم 
  

 ]60[   

  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 . 2/333 معجم البلدان  ، الحموي ،     3/816 معجم ما استعجم  البكري ،   : ينظر  . موضع في ديار طيء     

البكـري ،   : ينظر  . من حمير وطيء    : هو قيس بن ثعلبة ابن سالمان بن ثُعل ، وشمر           : قيس بن شمر    

  العباب :ينظر  .  ر ابن عم جذيمة بن زهير        ، وذكر الصاغاني أنّه قيس بن شم       3/816 معجم ما استعجم  

  ) .شمط (  ، مادة الزاخر واللباب الفاخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

 " .من " الحماسة البصرية  في )1(

  " .فالصُّهاء " عروس تاج ال، والعباب الزاخر واللباب الفاخر ، ومعجم ما استعجم  في )2(

  " .وروى " تاج العروس ، والعباب الزاخر واللباب الفاخر  في )3(

  " .بصارمه ، يمشي كمشية قسورا "  جاء هذا العجز هكذا  رسالة الغفران في)4(

  : جاء البيت بهذه الصورة معجم البلدان في )5(

ــنِ  ــي بطْ ــاْ ف ــعب لَنَ شاْوــر ميز ــة  بلْطَ
 

ــسطَحٍ     باً بِمــع نِ شيبــشِّع ــي ال ف َأالَْ  ِإن 
  

  :ضوء على الشِّعر 

: ينظـر   . المرئ القيس معتبراً إياه مصنوعاً عليـه         ] 59[           شكّك أبو العالء المعري في نسبة البيت        

   .144 رسالة الغفران

معجم الحموي ،   : ينظر  .  ، وهي عدةُ مواضع      منه سرو حمير ؛ وهو منازلهم في أرض اليمن        : السرو    ]57[ 

   .3/217 البلدان

 ، وقـال  3/816معجـم مـا اسـتعجم      البكـري ،    : ينظر  . هو قسيس بن عبد جذيمة الطّائي       : قسيس   ] 58[ 

اسم : الطّهاء  ) . قسس  ( ، مادة   العباب الزاخر واللباب الفاخر     : ينظر  . هو موضع مصغَّر    : الصاغاني  

: ينظـر   . اسم موضع في جبلي طـيء       : مسطح  .  لم أعثر عليه في كتب المصادر الجغرافية         موضع ، 

   .5/126معجم البلدان الحموي ، 
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ظَــيلُّ الــضاْبفَب قَــوقَــ )2(هــ تَدعراْص
 

 نــاْي ــ)1(اًفَ ــلُّ الطَّزِ تُ يــر ع ــاْفَذَ قَن ته 
  

 ]61[   

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

هو عمرو بن عي بن وائل بن عوف بن ثعلبة الطّائي ، يعرفُ بابن درمـاء وهـي                    : عمرو بن درماء     ] 59[ 

  يف    : ذو شُطَب    . 64 الشّعراء   معجمالمرزباني ،   : ينظر  . أمُّهمخـشري ،   : ينظر  . كناية عن السالز

  ) .قسر ( ، مادة  تاج العروسالزبيدي ، : ينظر . األسد : القَسور ) . شطب (  ، مادة أساس البالغة

بين الجبلـين فهـو     بالكسرِ والضم ، الطّريقُ إلى الجبل ، والجمع شعاب ، وما انفرج             : الشِّعب والشُّعب    ] 60[ 

موضع معروف في جبلي طيء ، وهو منزل        : بلْطَة   . 3/347 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . شعب  

: زيمـر    . 1/485 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . عمرو بن درماء الّذي نزل به امرؤ القيس مستَذماً          

         همع موضع آخر اسم هذكر لْطة   " موضع في جبال طيء يقترنمعجـم البلـدان   الحموي ،   : ينظر  " . ب 

   .3/165 و 1/485

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 
  " .منيفَاً " تاج العروس  ، ولسان العرب ، والصحاحفي  )1(
  " .حوله  " الفصول والغاياتفي  )2(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ]61 [ اف  ناغاني ،   : ينظر  . طويٌل ومرتفع   : ياخر واللباب الفاخر   الصة    العباب الزالقذفات  ) . نوف  (  ، ماد :

  ) .قذف (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . ما أشرف من الجبال 
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          وقال امرؤ القيس هذه المقطوعة في قروحه الّتي أصابتْه فـي أنقـرة بـسبب الحلّـة                 

  ]المتقارب  :                                                                     [ )1(المسمومة

ــتَ ــمداْقَ ف ــ )3(ي ِلاْســ اَألف سِحر
 

 هيـــ آ)2(راْثـــ دِلمـــن طَلَـــلٌ  
  

 ]1[   

ويــرِع ــغَفُ اَألهفُــ ــنْ شَــ سِِفُــ
 

 ـــنْتُوكـــرم نـــيالْع هـــناْ حث4(د( 
  

 ]2[   

                                                 
 العبـاب الزاخـر    ، الـصاغاني ،      339محمد أبي الفضل إبراهيم     :  ، تحقيق    الديوانامرؤ القيس ،    :  ينظر   )1(

   .1/285 ابزهر اآلداب وثمر األلب، الحصري ، ) جرجس (  ، مادة واللباب الفاخر

  

  :التّخريج 

وروى  . 339محمد أبي الفـضل إبـراهيم       :  ، تحقيق    الديوانفي   ] 2[         المقطوعة كاملة ما عدا البيت      

   زهـر اآلداب  فـي     ]2 ،   1[ وروى الحصري البيتـين     ) . حرس( مادة   ، الصحاحفي   ] 1[ الجوهري البيت   

 ، ورواهمـا    2/68 العمدة في محاسن الـشِّعر    شيق القيرواني في     ، ورواهما أيضاً ابن ر     1/285 وثمر األلباب 

 وروى الصاغاني فـي    . 4/554 محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء    أيضاً الراغب األصفهاني في     

وروى    ) . جـرجس   ( مـادة    ] 5 ،   4[ ، والبيتـين    ) حرس  ( مادة   ] 1[  البيت   العباب الزاخر واللباب الفاخر   

 ، مـادة           تـاج العـروس   ، ورواه أيضاً الزبيدي فـي       ) حرس  (  مادة   لسان العرب في   ] 1[ ن منظور البيت    اب

  ) .حرس ( 

  

  :اختالف الروايات 

  .محمد أبي الفضل إبراهيم :  ، تحقيق الديوانالمقطوعة كاملةً حسب رواية 

  " .درِستُ  "  األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاءمحاضرات، وفي " دارس " العمدة في محاسن الشِّعر  في )2(

  " .وغيره  " محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاءأضر به ، وفي " العمدة في محاسن الشِّعر  في )3(

  " .جانبٍ " العمدة في محاسن الشِّعر  في )4(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ، العباب الزاخر واللبـاب الفـاخر     الصاغاني ،   : ينظر  . س وجمعه َأْحرس    الدهور ، وهو حرْ   : اَألْحرس   ] 1[ 

  ) .حرس ( مادة 
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ــ ــنَك َأنِّيكَـ ــبيـ ــرِسِن مـ  النِّقْـ
 

 رةٌ عــــي بِــــي تَرينــــاْمــــِإفَ 
  

 ]3[   

ــ ــاْتُخَـ ــاً وسُل لَبِيـ ــبسِملَـ  تُلْـ
 

 ورــي ــي الْنصـ ــقُـ ــةيرح فـ   جبـ
  

 ]4[   

ــنَقْشِ ــكَ ــمِتواْ الخَ ي الْ فــر سِجِجِ
 

 لْــده جِي فــحِرقُــتَــرى َأثَــر الْ  
  

 ]5[   

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشِّعر 

 ]3 [   راض          : " العرمنها لئالّ تعديها الم حاحاإلبل فَتُكوى الص يصيب ة    جمهرة اللّغة ابن دريد ،    " . داءمـاد ،   

، ) نكـب   (  ، مـادة     لـسان العـرب   ابن منظور ،    : ينظر  . دائرةُ الحافر والخُفِّ    : النَّكيب  ) . عرر  ( 

:  ينظـر   . داء يأخـذُ فـي األرجـل  والمفاصـل           : النِّقْرِس  ) . نكب  (، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   

 ) .نقرس (  ، مادة العباب الزاخر واللباب الفاخرالصاغاني ، 

الثَّـوب  : اللبـيس   ) . جبب  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . ثوب من المقطّعات يلْبس     : الجبةُ  ]  4[ 

  ) .لبس (  ، مادة أساس البالغةالزمخشري ، : ينظر . الّذي كَثُر لُْبسه فأصبح خَلَقاً 

 ] 5 [   وقيل الطّين     : الجِْرجِس ، اغاني ، : نظر  ي . – في البيت    –الشَّمعاخر واللبـاب الفـاخر      الصالعباب الز   ، 

. في حين أوردت العديد من المعاجم هذا البيت ذاكرةً أن الجِْرجِس هـي الـصحيفة                ) . جرجس  ( مادة  

 ، مـادة         لـسان العـرب    ، ابن منظور ،   ) جرجس  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  

  ) .جرجس ( ، مادة  تاج العروس ي ،، الزبيد) جرجس ( 
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قال امرؤ القيس بعد ما تنفّط لحمه ، حين غادر القسطنطينية متَوجهاً صوب أنقرة في                          

  ]الطّويل                                                                      [  :)1(بالد الروم

                                                 
زهـر اآلداب وثمـر      ، الحـصري ،      1/204ثمار القلوب    ، الثّعالبي ،     9/74 األغاني،  األصفهاني  : ينظر   )1(

 الـروض المعطـار   يري ،    ، الحم  191 – 5/190 نهاية األرب في فنون األدب     ، النّويري ،     1/274 األلباب

   .8/550 خزانة األدب ، البغدادي ، 1/12معاهد التّنصيص  ، العباسي ، 421

  

  :التّخريج 

 . 108 – 105محمد أبي الفضل إبـراهيم      :  ، تحقيق    الديوانفي   ] 13[           القصيدة كاملةً ما عدا البيت      

وروى النّحاس القـصيدة     . 87 – 85 مصطفى عبد الشّافي     : ، تحقيق    الديوانوالقصيدةُ كاملةً دون استثناء في      

 ]  12[ البيـت   وروى أبو زيد القرشي  . 168 – 166 شرح ديوان امرئ القيس   في   ] 13[ كاملة ما عدا البيت     

وروى الجاحظ  ) . قوس  (  ، مادة    العينفي   ] 9[ وروى الفراهيدي عجز البيت      . 56 أشعار العرب  جمهرةفي  

 ]  7[  البيـت     الرسـائل   ، وروى أيضاً فـي     2/253 ] 11[  ، والبيت    1/232 ] 7[  البيت   بيينالبيان والتّ في  

 ، والبيـت      1/526 ] 9[  البيت   الشِّعر والشّعراء وروى ابن قتيبة في      . 2/98 و   2/114 ] 9[  ، والبيت    2/98

 الكامل في اللّغة واألدب   رد في   وروى المب   .4/45 عيون األخبار في    ]9[  ، وروى أيضاً البيت      1/121 ] 12[ 

في   ]14[ وروى ابن المعتز البيت      . 3/31 ] 14[  ، والبيت    1/222  ]9[  ، والبيت    1/289 ] 6 ،   4[ البيتين  

وروى ابن دريـد فـي       . 1/240 الزهرةفي   ] 5 ،   3 – 1[ وروى ابن داوود األصفهاني األبيات       . 27 البديع

فـي   ] 1[ ، وروى أيـضاً البيـت       ) بسَل  ( مادة   ] 15[ ، والبيت   ) عسعس  ( مادة   ] 1[  البيت   جمهرة اللّغة 

نقد في   ] 11[ وروى قدامة بن جعفر البيت       . 169 الموشّىفي   ] 9[ وروى الوشّاء البيت     . 2/379 االشتقاق

فـي   ] 14[ وروى اآلمدي البيـت      . 9/74 األغانيفي    ]14 ،   11[ وروى األصفهاني البيتين     . 202 الشِّعر

مـادة          ] 8[  البيـت    تهـذيب اللّغـة   وروى األزهري في     . 1/282 و   1/16 والبحتري الموازنة بين أبي تمام   

في  ] 11[ وروى ابن جنّي البيت     ) . لبس  ( مادة   ] 15[ ، وعجز البيت    ) قاس  ( مادة   ] 9[ ، والبيت   ) عاط  ( 

وروى أبو هالل العسكري فـي       . 2/647  صناعة اإلعراب  سرفي   ] 11[  ، وروى أيضاً البيت      99 الخاطريات

 ، وروى أيضاً في     2/159 ديوان المعاني في   ] 15[  ، وروى أيضاً البيت      1/423 ] 15[  البيت   األمثال جمهرة

 ، والبيـت        357 ] 14[  ، والبيـت     2/373 ] 11[  ، والبيت    100 ] 9[  ، والبيت    86 ] 1[  البيت   الصناعتين

  ثمـار  وروى الثَّعالبي فـي    . 2/792 شرح ديوان الحماسة  في   ] 11[ وروى المرزوقي البيت     . 512 ] 15[ 

 ]   9[  البيـت    اآلداب لبـاب  ، وروى أيضاً فـي       1/204 ] 13 ،   11[  ، والبيتين    1/203 ] 12[ البيت  القلوب  

 . 1/285 زهـر اآلداب وثمـر األلبـاب      في    ]1[ وروى الحصري صدر البيت      . 251 ] 15[  ، والبيت    250

وروى ) . جمع  ( مادة   ] 11[ ، والبيت   ) لعس  ( مادة   ] 3[  البيت   المحكم والمحيط األعظم  وروى ابن سيده في     

وروى البكـري البيـت            . 2/278 و   1/251دة في محاسن الـشِّعر      العمفي    ]11[ ابن رشيق القيرواني البيت     

ومحـاورات الـشّعراء     محاضرات األدباء وروى الراغب األصفهاني في      . 1/187 معجم ما استعجم  في    ]3[ 
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اْرســ ُأكَلِّــم َأخْو َأيداْ ُأنَــيكَــَأنِّ
 

 )1(اْعــسمِ بِعسيقَــدعِ الْبــى الر علَــاَْأِلمــ 
  

 ]1[   

ــد جــو قتُ مــي ــومعر )3(دهمالً عنْ اْس
 

 ــفَلَــو َأه َأن اَْل الــدرِ فــيــاْه هنَ كَع2(اْد( 
  

 ]2[   

                                                                                                                                               
 البيـت       أساس البالغـة  وروى الزمخشري في     . 4/374 ] 11[  ، والبيت    3/408 ] 9[  صدر البيت    والبلغاء

مدون البيـت      وروى ابن ح  ) . لبس  ( مادة   ] 15[ ، والبيت   ) قوس  ( مادة   ] 9[ ، والبيت   ) أوب  ( مادة   ] 5[ 

وروى  . 2/1219 ] 15[  البيت   الحماسة المغربية وروى الجراوي في     . 7/282 التّذكرة الحمدونية في   ] 11[ 

مـادة                ] 3[ ، والبيـت    ) عـسس   ( مـادة    ] 5 ،   1[  البيتـين    العباب الزاخر واللبـاب الفـاخر     الصاغاني في   

وروى ) . لـبس   ( مادة   ] 15[ ، والبيت   ) قوس  ( مادة   ] 9[ ، والبيت    ) عوط( مادة   ] 8[ ، والبيت   ) لعس  ( 

 لسان العرب وروى ابن منظور في      . 2/536 ] 9[  ، والبيت    2/536 ] 8[  البيت   وفيات األعيان ابن خلّكان في    

مـادة      ] 9[ بيت  ، وال ) عوط  ( مادة   ] 8[ ، والبيت   ) لعس  ( مادة   ] 3[ ، والبيت   ) عسس  ( مادة   ] 1[ البيت  

مـادة         ] 15[ ، وعجـز البيـت      ) علل  ( مادة   ] 12[ ، وعجز البيت    ) جمع  ( مادة   ] 11[ ، والبيت   ) قوس  ( 

وروى الـصفدي   . 5/191 نهاية األرب فـي فنـون األدب  في   ]14 ، 12[ وروى النّويري البيتين  ) . لبس  ( 

وروى  . 9/421 الـوافي بالوفيـات   في    ]11[ ى أيضاً البيت     ، ورو  396 تصحيح التّصحيف في    ]5[ البيت  

الـروض  في    ]12[ وروى الحميري البيت     . 71 المستطرف في كُلِّ فن مستظرف    في    ]11[ األبشيهي البيت   

 ، والبيـت         1/10 ] 12[  ، والبيـت     1/174 ] 9[ البيت  معاهد التّنصيص   وروى العباسي في     . 421 المعطار

خزانـة  وروى البغـدادي فـي     . 1/277 الكشكولفي    ]11[ وروى بهاء الدين العاملي البيت       . 1/12 ] 14[ 

زهر األكـم فـي     في    ]6[ وروى اليوسي البيت     . 8/550 ] 14[  ، والبيت    1/331 ] 12[  صدر البيت    األدب

وروى المحبـي    . 1/163 ] 9[  البيت   المحاضرات في األدب واللّغة    ، وروى أيضاً في      2/210 األمثال والحكم 

تـاج  وروى الزبيـدي فـي       . 3/152 ] 9[ والبيت   ] 1[  عجز البيت    نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة    في  

 ] 9[ ، والبيت   ) عيط  ( مادة   ] 8[ ، والبيت   ) لعس  ( مادة   ] 3[ ، والبيت   ) عسس  ( مادة   ] 1[ البيت  العروس  

  ) .جمع ( مادة  ] 11[ ، والبيت ) قوس ( مادة 

  

  :اختالف الروايات 

. محمد أبـي الفـضل إبـراهيم        :  ، تحقيق    الديوانحسب رواية    ] 13[           القصيدة كاملةً ما عدا البيت      

  .مصطفى عبد الشّافي :  ، تحقيق الديوانحسب رواية  ] 13[ والبيت 

ألم تـسأِل الربـع      "  امرئ القيس  شرح ديوان في  :  اضطربت رواية صدر هذا البيت فجاءت بهذه الصور          )1(

 العباب الزاخـر  ، وفي   " ألم تسأِل الربع القديم بِعْسعسا       " االشتقاق ، و  جمهرة اللّغة ، وفي   " الجواب بِعْسعسا   

  " .عشَا ولَْم يرِمِ الدار الكئيب فَعشْ " الزهرة، وفي " ولم تَرِمِ الدار الكثيب فَعْسعسا  " واللباب الفاخر

  " .فيها كعْهدهْم  " الزهرة، وفي " أضحوا مكانَهْم  " شرح ديوان امرئ القيسفي  )2(

 " .فيهم  " الزهرة في )3(
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اْعــسالً فََألْحــي غَــو حــلَّ الْ)2(ِلياْلَيــ
 

ــالَ  ــوكرتُنْ ْ فَ نــي ِإنَّن ــي ــماْ ذَاْ َأنَ  )1(كُ
  

 ]3[   

ــن اللَّ ــم ِل ِإالَّيــ ُأ َأن فََأنْك بــس 3(اْع(

 

ــ  اْفَِإمتَر ــي نــ  ْ  الَيس ــض ةًاُْأغَمع 
  

 ]4[   

ــد يرذر َأناُْأحــ ــاْد )5(تَ اْكَــس فَُأنْ)6(يِئ
 

 نبتَــَأويالْ)4(يِئــاْ د قَــديماْ فَغَلَّــس 
  

 ]5[   

  

                                                 
  :ضوء على الشّعر 

جبٌل طويٌل على فرسخ مـن      : عسعس  ) . لمم  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . النّزول  : اإللمام   ] 1[ 

   .4/121 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . لبني جعفر : عامر ، ودارة عسعس وراء ضرية لبني 

 ،  العباب الزاخر واللباب الفـاخر    الصاغاني ،   : ينظر  . النُّزوُل أول الليل أو آخره لالستراحة       : التّعريس   ] 2[ 

  ) .عرس (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) عرس ( مادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

، وفـي   " أنّني أنا جـاركُْم      " تاج العروس  ، و  العباب الزاخر واللباب الفاخر    و شرح ديوان امرئ القيس    في   )1(

  " .إنّي أنا ذلكُْم  " لسان العرب

   تاج العـروس  ، ولسان العرب ، والفاخرالعباب الزاخر واللباب  ، والزهرة ، والمحكم والمحيط األعظمفي  )2(

  " .عشيةَ " 

  " .من الدْهرِ إالّ أن ُأكب فََأنْعسا  " شرح ديوان امرئ القيس في )3(

  ".الداء  " أساس البالغة في )4(

  " .يشتد " تصحيح التّصحيف  في )5(

  " .اُحاذُر أن يْزدادني  " الزهرة في )6(

  

  :ضوء على الشِّعر 

: هو جبل ، وقيـل      : إذا أنبتَت األرض الطَّلْح وْحده سمي غَْوالً ، وقيل          : اسم لعدة مواضع ، قيل      : غَْول   ] 3 [

 – 4/219 معجم البلدان الحموي ،   : ينظر  . اسم لواد في جبل يقاُل له إنسان        : اسم لماء معروف ، وقيل      

   .245/ 1 معجم البلدانالحموي ، : ينظر . عصعة اسم جبل في ديار بني عامر بن ص: ألعس  . 220

  ) .كبب ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . مالزمةُ الشّيء واإلقباُل عليه : اإلكباب  ] 4[ 

 ]5 [  آخر الليل : الغَلَس ة لسان العربابن منظور ، : ينظر . الظّالمب ) . غلس (  ، مادليالً : التّأو المجيء .

قلب الشّيء على رأسه ؛ أي الرجوع : النّكس ) . أوب (  ، مادة أساس البالغةالزمخشري ، : ر ينظ

 ) .نكس (  ، مادة الصحاح، والجوهري ، ) نكس (  ، مادة تهذيب اللّغةاألزهري ، : ينظر . واالرتداد 
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ـ اْوطَ ـ عنْ ـ خَيــه الْتُ عنْ اْ تَنَفَّــسىَل حتَّ
 

ــ  ــاْفَيـ ــررور رب مكْـ  ءهاْتُ وربٍ كَـ
  

 ]6[   

اْلَـس َأم )1(عـبِ اْكَوضِ الْ يبِى الْ اً ِإلَ بيحبِ
 

 ح مــرجالًو َأرمٍ قَــد رب يــواْويــ 
  

 ]7[   

اْكَم وِ تَرعي ع ـ  ي اْيـس ت َأع  صـو  ىطٌ ِإلَ
 

ـ  )2(نعيرِ  ـ  اْ ِإذَ يت صـو  ى ِإلَ اْ م  عـمس نَه 
  

 ]8[   

ـ  من  ْ والَ َأيالـشَّ   ر ني ف ـ ب ـ  ي سقَوو اْه
 

 الَاَْأر ــن ه ْ حيــب ــنبِ م نــلَّ م ــهاْ قَ  لُ
  

 ]9[   

ــض ــاْقُ ذريتَ عيــ َأن ــم فََألْو َأقُ باْس
 

 مـ  اْو ـ  )3(تُ خفْ رِتَبالْ ي ـ ح يـ  اْح كَم اْة َأر ى 
  

 ]10[   

اْفُـــسطُ َأنْقَاْس تُـــس نَفْـــاْولَكنَّهـــ
 

 ــو ــفَلَ ــاْ َأنَّه ــ نَفْ تَم سومتُ جــةًي 4(ع( 
  

 ]11[   

  

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .األوانس  " رسائل الجاحظ في )1(

  " .ورْعن  "  األعيانوفيات في )2(

 " .خلْتُ  " شرح ديوان امرئ القيس في )3(

 شرح ديـوان   ، و  الصناعتين ، و  األغاني ، و  نقد الشِّعر  ، و  البيان والتّبيين  ، و  شرح ديوان امرئ القيس    في   )4(

" . بموتـه    " محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء    وفي  " . سويةً   " التّذكرة الحمدونية  ، و  الحماسة

  "فـن مـستظرف    المـستطرف فـي كـلِّ     ، وفي   " شريتُها   " الكشكول، وفي   " صحيحةً   " ثمار القلوب وفي  

  " .الشتريتُها 

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ]6 [   الكرب    : التَّنفُّس اغاني ،   : ينظر  . التّرفيه وتفريجاخر واللباب الفاخر   الصة    العباب الزنفـس   (  ، ماد . (

جوع  : الكرة لسان العربابن منظور ، : ينظر . الركرر (  ، ماد. (  

الجاريةُ الّتي  : الكاعب  ) . رجل  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . المسرح من الشَّعر    : المرجل   ] 7[ 

. نَزع ورجـع    : عوى  ار) . كعب  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . كَعب ثدياها ، أي نَهدا      

:  ينظـر   . النّاقة الّتي طاَل عنُقُهـا فـي اعتـداٍل          : العيط  ) . رعو  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  

. الجمُل األبيض الّذي يخالطُه شيء مـن الـشُّقْرة          : األعيس  ) . عيط  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   

 ، مـادة           لـسان العـرب   ، ابن منظـور ،      ) عيس  (  ، مادة    يط األعظم المحكم والمح ابن سيده ،    : ينظر  

  ) .عيس ( 

 ]10 [  في المعيشة : التَّبريح بيدي ، : ينظر . إفراط المشقّةة تاج العروس الزبرح ( ، ماد. ( 
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ــاْ ــلَّ منَاْياْنَ لْلَعــو تَح 1(ن(ــ َأب 2(اُْؤس(

 

ــدلْ  بوــتُ قَر حــاْاً د يــم عاً بــح ص دة 
  

 ]12[   

ـ غْتَالً كَ يلقَ مـ قَ الْ ضِي ـ  ح اْطَ ثُي ـ  ع ساْر
 

ــشْتَرى الَشْــ    ــاْ ي منَو َأن ــو  هتُيرتَولَ
  

 ]13[   

ــسنِليلْ ــنيبِ م ــاْ د م ــه ــساِْئ 3(اْ تَلَب(

 

 ـ  لَقَد الطَّ  طَم ـ ح اْم  ـنم ـ  ح عب  َأر د ـهض 
  

 ]14[   

عبالْ و د ـشمـ  ي ـ  َلوبِ طُ ملْ  عمرٍ و ـساْب
 

 )5(وةًنْــء قمــرِللْ )4(مِعــدد الِْإن بعــ ْ َأالَ 
  

 ]15[   

 

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .تَبدلن  " لسان العرب في )1(

)2(     الر مضطرب زجـا   " الشّعر والشّعراء وايات ، ومن ذلك في       جاء هذا العَل َأْبُؤسى تحوموفـي  " فيا لك نُع ،

 " .وبدلتُ بالنَّعماء والخير َأْبُؤسا " ثمار القلوب ، وفي " فيالك نُعمى بدلْت أبؤسا  " جمهرة أشعار العرب

 " .َأْبُؤسا ِليلْبِسني مما يلبس "  جاء العجز هكذا األغاني في )3(

 " .الفَقْرِ "  ، وجمهرة اللّغة العباب الزاخر واللباب الفاخر ، وديوان المعاني في )4(

  " .قنية  "  أساس البالغة في)5(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ]12 [     والقُْرح ، ْرح  : القَْرححاحالجوهري ،   : ينظر  . الجة    الصتْ لعلَّ : لعلًَّ  ) . قرح  (  ، مادهنا بمعنى   ُأْجرِي 

  ) .علل (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر " . أظن منايانا تبدلن أبُؤسا " ظن ؛ أي 

ابـن  : ينظر  . طائر معروف ، سمي بذلك ِلثقَِل مشيه ، واحدتُه قَطاةٌ ، والجمع قَطَواتٌ وقطيات               : القطا   ] 13[ 

  ) .قطا (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، )  قطو ( ، مادة المحكم والمحيط األعظمسيده ، 

نهاية النّويري ،   : ينظر  . رجل من بني أسد أرسله القيصر إلى امرئ القيس بالحلّة المسمومة            : الطّماح   ] 14[ 

وذكر ابن حزم هذا الخبر مضيفاً أن اسمه هو الطماح بـن قـيس بـن                 . 5/191 األرب في فنون األدب   

   .196 جمهرة أنساب العرب: ينظر . و بن قُعْين طريف بن عمر

ما يقْتَنى من الماِل والمتاع للنَّفس      : القنوة  ) . عدم  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الفقر  : العدم   ] 15[ 

  ) .قنو (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . ال للبيع 
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 }10{   

هالطويل  :                                            [ )1(          وقال امرؤ القيس أيضاً عند موت[  

غَــيظن الْ مــ ِإالَّنِاْنَــيعع الْمد تَــْلوهــ
 

ـ  دقَلَ  عمد  تْ عـ ي ـ  ياْنَ ـ ي الْ  ف  ر والْقَـيظ  قُ
  

 ]1[   

ــد عــنَتُ ِلو ــ عيسفْ ــ ذَدنْ ــ كِل فَيظالْبِ
 

   ــي ــشَّر لَ ــتُ ال َأيــاْ ر فَلَمــ بِس حٍرِاْب 
  

 ]2[   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . 357محمد أبي الفضل إبراهيم :  ، تحقيق الديوانامرؤ القيس ، :  ينظر )1 (

  

   :التخريج 

  .  357 محمد أبي الفضل إبراهيم: حقيق  ، تالديوانالبيتان في 

  

  : ضوء على الشّعر 

 ]1 [   د  : القُررة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . البماد ،  )  ظ  ) . قَرالقَي :   ـرة الحالجـوهري ،   : ينظـر    . شـد 

ابـن  : ينظر .  من الغضب هو أشد: امن في العاجز ، وقيل   غضب ك : الغَيظ  ) . قيظ  (  ، مادة    الصحاح

  ) . فيظ (  ، مادة بلسان العرمنظور ، 

  ) .  فيظ (  ، مادة المحيط في اللغةالصاحب بن عباد ، : ينظر . الموت : الفيظ  ] 2[ 
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 }21{   

كانت لقيصر بنتٌ جميلة ، وعندما وصل امرؤ القيس إلى القسطنطينية رأتـه ابنـة                           

    راسلَتْه ثم تهته معهـا و      ، فقال فيها هذه القصيدة يـصف       القيصر ، فأحبـصهـو فـي بـالد      ق      

  ]    الطويل [                                                                           : )1(الروم

                                                 
ي ،   ، الحميـر   1/12معاهد التنصيص    ،    ، العباسي  1/97بهجة المجالس   ابن عبد البر القرطبي ،      :  ينظر )1(

   .8/549خزانة األدب البغدادي ،   ، 31الروض المعطار 

       

  : التخريج

محمد أبـي الفـضل     : تحقيق   ،   الديوانفي   ] 41 - 39 ،   35،   17[ القصيدة كاملة ما عدا األبيات                

  .129 - 122مصطفى عبد الـشّافي     :  ، تحقيق    الديوان والقصيدة كاملة دون استثناء في       ، 39 - 27 إبراهيم

روى أبو زيـد     . 64 - 48 شرح ديوان امرئ القيس   في   ] 41 - 39[ وروى النّحاس القصيدة ما عدا األبيات       

          مـادة  ] 1[  عجـز البيـت      العـين  وروى الفراهيدي فـي       .20 ] 8[  البيت   جمهرة أشعار العرب  القرشي في   

مادة  ] 33[ وعجز البيت    ،) هصر  ( مادة   ] 25[ ، والبيت   ) عص  د( مادة   ] 15[ ، وصدر البيت     ) عصر( 

 ] 45[  البيـت  الخيـل  وروى أبو عبيدة في    .134 الجمل في النّحو  في   ] 23[ وى أيضاً البيت    ، ور ) حرب  ( 

  .4  ]54 ،   49[  أيضاً البيتين    الديباج ، وروى في     255 ،   208 ] 49[  ، والبيت    211 ] 46[  ، والبيت    213

طبقـات فحـول   فـي  الجمحي  وروى ابن سالم  .17 القـوافي  في  ]46[ عجز البيت    وروى األخفش األوسط  

    ، والبيتـين   1/83 ] 51 ،   29[  ، والبيتين    1/82 ] 49 ،   46 ،   20[  ، واألبيات    1/42 ] 21 [  البيت الشعراء

      ، والبيـت   286 ] 4[  البيـت    البرصان والعرجان والعميان والحوالن   وروى الجاحظ في     . 1/81 ] 56،  54[ 

 و 3/490 ] 2[  ، والبيـت    1/328 ] 1[  البيت    الحيوان ي ، وروى أيضاً ف    286 ] 48[  ، والبيت    547 ] 23[ 

 ،  412 ] 3[   البيت أدب الكاتب وروى ابن قتيبة في      . 3/53 ] 56[ والبيت   ،   4/389 ] 46[  ، والبيت    5/596

 ]   1[  صـدر البيـت      الـشعر والـشعراء   ، وروى فـي      90 ] 46[  ، وعجز البيت     417 ] 25[ وعجز البيت   

 ، والبيـت      1/131 ] 45[  ، والبيت    1/361 ] 27 ، 26[  ، والبيتين    1/136 ] 25 – 21[  ، واألبيات    1/109

]  58 ،   57[  ، والبيتـين     2/203 ] 56[  البيـت    عيون األخبـار   ، وروى أيضاً في      1/134 و   1/111 ] 56[ 

لبيـت      ا  وروى أبو أحمد العـسكري      .1/43 قرى الضيف  في    ] 38 ،   37[ البيتين   وروى ابن قيس   . 1/340

     ، والبيـت   1/68 ] 9[ البيـت   الكامل في اللغة واألدب      وروى المبرد في      .66 المصون في األدب   في    ] 56[ 

 وروى ثعلـب فـي       .3/32 ] 56[  ، والبيت    1/365 ] 52 [  ، والبيت  3/96 ] 29[  ، والبيت    3/397  ]25[ 

 وروى   .69  البديع في ] 56[  ابن المعتز البيت      وروى  .10 ] 56[  ، والبيت    60 ] 45[ ت   البي قواعد الشّعر 

 – 47[  ، واألبيـات     1/323  ]27 – 19[  ، واألبيات    2/816 ] 11[  البيت   الزهرةد األصفهاني في    وابن داو 

، ) سرد  ( مادة   ] 8[  البيت   جمهرة اللغة  وروى ابن دريد في      . 2/719،   ] 59 – 56 ،   54 ،   53 ،   52 ،   50

 ] 29[ ، والبيت   ) غطط  ( مادة   ] 28[ ، والبيت   ) صوه  ( مادة   ] 13[ ، والبيت   ) كنف  ( ة  ماد ] 12[ والبيت  
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) . طأطـأ   ( مادة   ] 54[ ، والبيت   ) دعو   ( مادة ] 53[ ، والبيت   ) ترز   ( مادة ] 49[ ، والبيت   ) غلو  ( مادة  

 . 23 ] 56 [   ، والبيـت   129 ] 43 ،   42[  ، والبيتـين     28 ] 20[  البيت   عيار الشّعر وروى ابن طباطبا في     

.  21 ] 58 ،   57[  والبيتين   ، 52 ] 39[ والبيت    ، 52 ] 4،   1[ البيتين  نقد الشّعر    بن جعفر في     وروى قدامة 

 ] 1[ يـت    صـدر الب   األغـاني وروى األصفهاني فـي      . 83حروف المعاني    في    ]3[ البيت   وروى الزجاجي 

 ،  1/19 ] 9[  البيت   األماليوروى أبو علي القالي في       . 3/136 ] 56 [ والبيت    ، 24/31 و   11/23 و   2/102

ـ وروى اآل  . 2/246 ] 45[ ز البيت    ، وعج  1/193  ]38[  ، وعجز البيت     1/205 ] 31[ والبيت   ي فـي   دم

 ،  1/48 ] 36[  ، والبيـت     1/81 ] 21[  ، والبيـت     1/386 ] 15[ البيـت   الموازنة بين أبي تمام والبحتري      

 ] 18[ ، والبيـت    ) ذبـل    ( مادة ] 1[ عجز البيت   تهذيب اللغة    وروى األزهري في      .1/282 ] 58 [والبيت  

     مـادة  ] 24[ ، والبيـت    ) يمن  ( مادة   ] 23[ ، والبيت   ) ذرع  ( مادة   ] 19[ ، والبيت   ) بر  ( و  ) تفل   ( مادتا

 ] 31[ ، وعجـز البيـت      ) غال  ( مادة   ] 29[ ، وعجز البيت    ) هصر   ( مادة ] 25[ ، وعجز البيت    ) حلف  ( 

  مـادة   ] 42[ ، وعجز البيت    ) خلَّ  ( مادة   ] 38[ ز البيت   وعج ،) قنا  ( مادة   ] 36[ ، والبيت   ) شغف  ( مادة  

تـا    ماد ] 54[ مادة حجب ، والبيت      ] 45[ ، وعجز البيت    ) فال  ( و  ) شطا  ( مادتا   ] 45[  والبيت   ،) بطن  ( 

       البيـت  البيـزرة     العزيز باهللا الفاطمي فـي     وروى بازيار ) . ألى  ( مادة   ] 59 [ ، والبيت ) فتخ  (  و   )شمل  ( 

        ، والبيـت   2/423 ] 8[  البيـت    الخـصائص وروى ابن جنّي في      . 115  ]56،  54 [ ين ، والبيت  24 ] 42[ 

 و  1/374 ] 24[  ، والبيـت     2/497 ] 19[ البيـت   سر صناعة اإلعـراب     وروى أيضاً في     . 3/145 ] 54[ 

الوساطة بين المتنبـي    وروى الجرجاني في     . 186 ] 23[ البيت  اللمع في العربية     ، وروى أيضاً في      1/393

 ] 1[  البيت   الصحاحوروى الجوهري في     . 245 ] 58 ،   57[  ، والبيتين    181 ] 43 ،   42 [ البيتينوخصومه  

          مـادة  ] 25[ ، والبيـت    ) يمـن   (  مـادة  ] 23[ ، والبيـت    ) صوى  ( مادة   ] 13[ ، والبيت   ) عصر  ( مادة  

، ) بطن  ( مادة   ] 42[ ، والبيت   ) خلل  ( مادة   ] 38[ ، وعجز البيت    ) كرر  ( مادة   ] 28[ ، والبيت   ) هصر  ( 

وروى العـسكري   ) . أثل  ( مادة   ] 58[ ، والبيت   ) شملل  ( مادة   ] 54[ ، والبيت   ) جمد  ( مادة   ] 51 [ والبيت

 البيت   ديوان المعاني   وى أيضاً في     ، ور  1/379 ] 58 ،   57[  ، والبيتين    1/148 ] 2[ البيت  جمهرة األمثال   في  

 . 2/142 و   1/81 ] 56[  ، والبيـت     1/81   ]58 ،   57[  ، والبيتين    1/225 ] 21[  ، والبيت    1/232 ] 20[ 

 ،  42[ والبيتـين    274 ] 39[ والبيت    ، 203 ] 23[  ، والبيت    272  ]21[  البيت   الصناعتينوروى أيضاً في    

 وروى فـي     .272 و   267 ] 56[ ، والبيـت     416 ] 45[  ، والبيت    290 ] 45[ ، وصدر البيت     162 ] 43

ى الـسري  وور . 187 ] 56[  البيت الصحابي في فقه اللغةوروى ابن فارس في    . 295 ] 56[  البيت   األوائل

 ديوانفي   ] 40[  ، وجاء البيت     3/39 ] 43 ،   42[  البيتين   المحب والمحبوب والمشموم والمشروب   ي  الرفاء ف 

.  البـصائر والـذّخائر    فـي    7/89 ] 43 ،   42[ البيتين   وروى أبو حيان التّوحيدي    . 385 أيضاً   السري الرفاء 

 شـرح ديـوان     المرزوقي فـي   وروى . 174 عقالء المجانين في   ] 56[ وروى ابن حبيب النيسابوري البيت      

 ] 19[ البيت   ، و  4/1875 ] 18[  ، والبيت    1/270 ] 9[  ، وعجز البيت     2/1010 ] 3 – 1[  األبيات   الحماسة

وروى ابن شهيد في     . 3/1321 ] 38[  ، والبيت    4/1624 ] 31 ،   26[ ي البيتين   زج ، وع  1/423 و   1/310

 ، وروى   1/80ثمـار القلـوب     في    ]29[ وروى الثّعالبي البيت     . 135 ] 21[  البيت   رسالة التّوابع والزوابع  

[  ، والبيتـين     252 ] 56[  البيت   لباب اآلداب  ، وروى أيضاً في      95 خاص الخاص في   ] 2،   1[ أيضاً البيتين   

  ]43 ، 42[  ، وروى أيضاً البيتـين  131 لطائف اللّطف في    ]2 ،   1[  ، وروى أيضاً البيتين      250 ] 58 ،   57

 ،  584 ] 1[  صـدر البيـت      رسالة الصاهل والـشّاحج   المعري في    وروى أبو العالء      .1/43 يتيمة الدهر ي  ف
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 ،  182 ] 23[  ، والبيـت     143 ] 1[  البيـت    رسالة الغفران  في    أيضاً وروى . 565   ]24 – 21[ واألبيات  

 ] 45[  عجـز البيـت    والغاياتالفصول ، وروى أيضاً في     211 ] 54[  البيت   رسالة المالئكة وروى أيضاً في    

 ، وروى   3/822 األلبـاب  زهر اآلداب وثمر  في   ] 56[  وروى الحصري البيت      .392 ] 55[  ، والبيت    335

  ، وعجز البيـت    ) لمح( مادة   ] 4[ ، والبيت   ) صرع  (  مادة ] 1[  البيت   المحكم والمحيط األعظم   في   ابن سيده 

   ، وعجـز البيـت     ) حول  (  مادة ] 22[ ، وعجز البيت    ) لهو  (  مادة ] 8[ ، وعجز البيت    ) هطل  ( مادة   ] 4[ 

 ] 38[ ز البيت   وعج ،) جم  ( مادة   ] 34[ ز البيت   وعج،  ) شَعفَ( مادة   ] 31[ ، والبيت   ) ل  غو( مادة   ] 29[ 

ـ ( مادة   ] 59[ لبيت  ، وا ) قى  و( مادة   ] 46[ ، والبيت   ) شنج  (  مادة ] 40[  والبيت   ،) ظلَّ  ( مادة   ) . شَّ  ح

 ] 19[  ، والبيت    1/218 و   1/160 ] 1[ صدر البيت   العمدة في محاسن الشّعر     وروى ابن رشيق القيرواني في      

 ،  42[  ، والبيتـين     1/288 ] 29[  ، والبيت    1/294 و   1/262 ] 21[  ، والبيت    2/55 ] 20[  ، والبيت    2/56

 وروى عبد القاهر الجرجاني فـي      . 2/37 ] 57[  ، والبيت    1/290 و   1/262 ] 56[  ، والبيت    1/158 ] 43

 ، 89 ] 56[  ، والبيـت  104]  28[  البيت دالئل اإلعجازوروى أيضاً في   ،   169 ] 56[  البيت   أسرار البالغة 

   ، والبيتـين   92 ] 57 [  ، والبيت  89 ] 2[  ، والبيت    92  و 64 ] 1[  البيت   القوافيي في   وروى التّنوخ  . 389

 ،  2/484 ] 4[  البيـت    معجم مـا اسـتعجم    وروى البكري في    .  95 ] 58[  وعجز البيت    ، 64 ] 39 ،   57[ 

 ] 55[  ، وعجـز البيـت       4/1392و   1/205 ] 55[  ، والبيت    1/132 ] 19[  ، والبيت    1/212 ] 6[ والبيت  

 ] 20[  عجز البيـت  غـاء محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبل وروى الراغب األصفهاني في    .1/211

    األبيـات  مجمع األمثال وروى الميداني في     . 4/724 ] 56[  ، والبيت    4/661 ] 45[  وصدر البيت     ،4/403

     مـادة  ] 18[  البيـت    أساس البالغة ري في   خشوروى الزم  . 2/236 ] 59[  ، والبيت    1/196 ] 59 – 57[ 

، والبيت  ) نبل  (  مادة ] 30[ ، والبيت   ) غطط  ( مادة   ] 28[ بيت  ، وال ) سبى  ( مادة   ] 22[  ، والبيت    )بزز  ( 

 وروى  ) . شـنج    (مادة   ] 45[ والبيت  ) بطن  ( مادة   ] 42[ ، وعجز البيت    ) شعف  ( و  ) هنأ  ( مادتا   ] 31[ 

ى في  المستقصفي    ]21[  ، وروى أيضاً البيت      1/387 خباراأل ربيع األبرار ونصوص  في    ]29[ أيضاً البيت   

 ] 24[  ، والبيت    354 ] 23[  صدر البيت    المفصل في صنعة اإلعراب    ، وروى أيضاً في      1/114 أمثال العرب 

    ، والبيتـين   5/327 ] 20[  البيت   التّذكرة الحمدونية  وروى ابن حمدون في       .40 ] 57[  ، وعجز البيت     450

 لبـاب اآلداب في   ]56 ، 54[ قذ البيتين منوروى أسامة بن  . 5/288 ]   56 [  ، والبيت8/346 ] 43 ،  42[ 

وروى تقي الـدين     . 1/92 و   1/84 اإلنصاف في مسائل الخالف   في    ]57[ وروى ابن األنباري البيت      . 369

اللبـاب  في  ] 57[ وروى العكبري البيت    . 218 المباني وافتراق المعاني   إتقانفي    ]6 ،   5[ المصري البيتين   

 ، والبيت   3/154 ] 1[  صدر البيت    معجم األدباء وروى ياقوت الحموي في      . 1/156 بفي علل البناء واإلعرا   

ـ   1/281 ] 6[  البيـت    معجم البلـدان   ، وروى أيضاً في      19/158 ] 29[   ،  1/131 ] 19 ،   14 [ ين ، والبيت

 فـي   وروى ابن األثير   . 1/368 ] 55[  ، والبيت    4/232 ] 45[  ، وعجز البيت     4/104 ] 19[ وصدر البيت   

 ، والبيـت      2/104 ] 23[  ، والبيت    2/167 ] 2[  والبيت    ، 2/225 و   2/167 ] 1[  صدر البيت    المثل السائر 

ي فـي   نوروى الـصاغا   . 2/175 ] 58 ،   57[  والبيتـين     ، 2/286 ] 43 ،   42[  ، والبيتين    2/180 ]  26[ 

 مـادة ]  10 [ ، والبيت  ) عرس ( مادة]  9 [ توالبي) . بسس   ( مادة ] 8[  البيت   العباب الزاخر واللباب الفاخر   

  و ) فشـع ( مادتا   ] 31 [ ، والبيت  ) حكف ( مادة]  24 [ ، والبيت  ) كفف ( مادة]  12 [ ، والبيت  ) خرط (

،  ) دفـف  (  مـادة ] 54  [، والبيت ) صرف (  مادة ]52 [ ، والبيت ) غطط (  مادة ]28 [ ، والبيت ) هنأ (

 ] 8[ ، والبيـت   306 ] 1 [ البيتتحرير التحبيـر  وروى ابن أبي اإلصبع في .  ) فحش ( مادة ] 56 [ والبيت
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    ، والبيـت   163 ]   56 [ ، والبيـت   139 ] 32 [ ، والبيت  178 ] 30 [ ، والبيت  322 ] 19 [ ، والبيت  143

  ، 12 ، 7 ، 4 – 2 [ ، واألبيـات   1/155 ] 1 [  البيـت  الحماسة البصرية وروى البصري في     . 306 ] 39 [

ــات 1/157 ] 18 ، 16 ــات 1/158 ] 22 – 19 ، 14 ، 11 ، 9 ، 8 [ ، واألبي   ، 30 ، 28 – 23 [ ، واألبي

شـرح   في    ]19 [ وروى ابن عقيل البيت   .  1/160 ] 58 - 54 ، 46 - 44 [ ، واألبيات  1/159 ] 43 ، 42

وروى .  5/236 ] 29 [ ، والبيـت   118]  21 [  البيت وفيات األعيان وروى ابن خلكان في     .  1/76ابن عقيل   

لسان وروى ابن منظور في     .  182 ] 56 [ ، والبيت  118 ] 21 [  البيت التذكرة الفخرية بهاء الدين األربلي في     

  والبيـت  ، ) فيا (  مادة  ]3[ ، والبيت    ) عصر(  دةام   ]1 [ ، وعجز البيت   )صرع  ( مادة   ] 1[  البيت   العرب

 ] 11 [ ، وعجـز البيـت     ) خال (  مادة  ]9 [ ، والبيت  ) هطل ( مادة    ]4 [ ، وعجز البيت   ) لمح (  مادة  ]4[ 

 ، ) بـزر  (مادة  ] 18 [ ، والبيت ) نسا(  مادة ] 14 [ ، والبيت ) صوى ( مادة ] 13 [ ، والبيت ) ذيل (مادة 

،  ) سـبى  ( مـادة     ]22  [، وصدر البيـت    ) حول (  مادة  ]22 [ ، وعجز البيت   ) ذرع ( مادة ] 19[ والبيت  

  ]28 [ ، والبيـت   ) هصر (  مادة  ]25 [ ، والبيت  ) حلف (  مادة  ]24 [ ، والبيت  ) يمن (  مادة  ]23 [ والبيت

       مـادة   ]30 [ والبيـت  ، ) شـطن  (  مادة  ]29 [ ، والبيت  ) غول (  مادة  ]29 [ ، وعجز البيت   ) كرر ( مادة

،  ) شـظي  ( و ) شـنج  (  مادتـا   ]45 ، 44 [ ، والبيتين  ) فشع( و  ) طر  ق( مادتا   ] 31 [ ، والبيت  ) نبل (

ـ ج (  مـادة   ]34 [ ، وعجز البيت   ) ناق ( مادة ] 36 [ والبيت،   ) شنج ( مادة ] 45 [ والبيت        ، والبيـت   ) مم

  مادتا  ]46 [ يت، والب  ) رال (  مادة  ]46 [ ، وعجز البيت   ) بطن (  مادة  ]42 [ ، والبيت  ) خلل ( مادة ] 38[ 

     مـادة   ]51 [ ، والبيت  ) خول ( مادة ] 50 [ ، وعجز البيت   ) ترز (  مادة  ]49 [ ، والبيت  ) وقى   (  و ) قطا( 

    البيتـين  األرب في فنون األدب    نهايةوروى النويري في    .  ) أال ( و)  حشش (  مادتا  ]59 [ والبيت ، ) جمد (

  ]1 [  البيـت  في علوم البالغـة    يضاحاإلوروى القزويني في    .  7/45  ]56 [ ، والبيت  4/102  ]43 ، 42[ 

  والبيـت  ،   214 ] 32 [ والبيت ، 98 ] 31 [ والبيت ، 99 و ، 82 ] 29 [ والبيت ، 83 ] 28 [ ، والبيت  224

 . 261 الفصول المفيدة فـي الـواو المزيـدة       في   ] 10 [ ر البيت دالشافعي ص  مشقيدوروى ال .  139 ] 56 [

شـذور  فـي    ] 57 [ ، وروى أيضا البيت    1/69 أوضح المسالك في   ] 19 [  األنصاري البيت  بن هشام وروى ا 

فـي   ] 57 [ البيتيضا  ، وروى أ   227 و 199قطر الندى    شرحفي   ] 57 [، وروى أيضا البيت      296الذهب  

ى ، ورو  194  ]19 [ ، والبيت  176 ] 5 [ البيتتصحيح التصحيف   وروى الصفدي في    .  2/660مغني اللبيب   

   ] 56 [ ، والبيـت     1/32 ] 30 [ ، والبيـت   18/118 ، 7/145 ] 21 [ البيـت    في بالوفيـات  الـوا أيضا في   

،  4/182 ] 1 [، وصـدر البيـت       4/181 ] 1 [ البيت   فوات الوفيات وروى ابن شاكر الكتبي في      .  10/137

وروى لسان الدين بن الخطيـب  .  2/45ة الجنان آمر في ] 29 [ البيت عيافوروى الي.  2/272 ] 21 [والبيت  

 ] 43،   42 [ البيتينصبح األعشى   وروى القلقشندي في    .  3/502 حاطة في أخبار غرناطة   اإلفي   ] 26 [البيت  

،  2/13 ] 19 [  البيـت  خزانـة األدب  وروى ابن حجة الحموي في      .  2/230 ] 58 ، 57 [، والبيتين    2/296

وى الحميري صدر البيت    رو.  1/145 ] 56 [ ، والبيت  2/22 ] 43  ، 42 [ ، والبيتين  1/127 ] 32 [والبيت  

.  139 عـراب إلى قواعد اإل  موصل الطالب   في   ] 24 [وروى األزهر البيت    .  31الروض المعطار   في   ] 1 [

 ] 29 ،   18 ،   15 ، 11 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 – 1 [ األبيـات التنـصيص    معاهدى عبد الرحيم العباسي في      وور

   ، والبيت  2/8 ] 57 ، 31 ، 30 ،   28 ، 25 – 19 ، 17 [ ، واألبيات  2/9 ] 33 ، 32 ، 1 [ يات، واألب  2/7

نفـح  وروى المقري في    .  2/81 ] 59 – 57 [ واألبيات ،   2/80 ] 56 ، 55 ،   41 [ واألبيات ، 1/12 ] 23 [

شفاء الغليل فيما في    في   ] 21 [ وروى الخفاجي البيت  .  6/176 ] 26 [ ، والبيت  3/197 ] 21 [ البيتالطيب  
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، وصـدر    1/322 و   1/56 ] 1 [ البيتخزانة األدب   وروى البغدادي في    .  151 و 24 كالم العرب من الدخيل   

   ] 5 [ والبيـت  ، 1/161 ] 2 [ وصـدر البيـت    ،   1/60 ] 2 ، 1 [ين  ، والبيت  10/78و   1/332 ] 1 [ البيت

 ، 1/66 ] 14 ، 9 [ والبيتـين   ، 1/64 ] 10 ، 8 ، 7 [ واألبيـات  ، 1/62  ] 6 ، 4 ، 3 [واألبيات   ، 1/63

 ،  1/68 ] 17 [ والبيت ، 1/67 ] 18 ، 16 [ والبيتين ،   1/68 ] 15 [ والبيت  ،1/65 ] 13 – 11 [األبيات  و

  – 21 [واألبيـات    ، 1/334 ] 21 [وعجز البيـت    ،   1/328 و   1/69 ] 20 [ والبيت ، 1/67 ] 18 [ والبيت

 ] 23 [ وصـدر البيـت    ، 10/43 ] 23 [ والبيت    ، 10/44 ] 23 عجز   ، 22 ، 21 [ألبيات  ، وا  8/549 ] 23

  ] 25 [واالبيــت  ، 10/79 و 10/77 ] 24 [ ، وعجــز البيــت 10/71 ] 24 [ والبيــت ، 10/93 و 9/239

ــت 9/188 ــت ، 9/187  ] 26 [ ، والبي ــين 10/78 ] 27 [ والبي ،  2/202 و 1/329 ] 43 ، 42 [ ، والبيت

ـ  ،   1/462 ] 57 [ ، وصدر البيـت    3/157 ] 47 [ لبيتوا  ] 59 [ ، والبيـت   1/327 ] 58 ، 57 [ين  والبيت

،  1/86 ] 12 [ ، والبيـت   1/340 ] 9 [  البيـت  األكم في األمثال والحكـم     زهروروى اليوسي في    .  1/329

 ، والبيـت       3/255 ] 42 [والبيـت     ، 1/123 ] 37[  ، والبيت    3/47 ] 33[  والبيت   ، 2/20   ] 30 [ والبيت

، وروى أيضا  1/100 ] 59[ والبيت  ، 2/119 ] 58 ، 57 [ والبيتين ، 2/124 ] 56[  ، والبيت 2/57 ] 54[ 

وروى .  2/493   و 2/427 ] 58 ، 57 [ والبيتـين  ، 2/427 ] 19 [  البيت المحاضرات في األدب واللغة   في  

تاج العـروس   وروى الزبيدي في    .  2/464 الحانة حة طالء نفحة الريحانة ورش  في   ] 9 [ المحبي عجز البيت  

،  ) حـول  ( و)  عضد (  مادتا ] 3 [، والبيت    ) عشزر ( مادة ] 1 [ ، وعجز البيت   ) طول ( مادة ] 1 [ البيت

      مـادة  ] 8 [ ، والبيـت   ) عطل (  مادة ] 7 [ ، والبيت  ) حلل ( مادة   ] 5 [ ، والبيت  ) لمح (  مادة ] 4 [ والبيت

       مـادة  ] 19 [ ، والبيـت  ) تفـل  ( و ) بـزر  (  مادتا] 18 [ ، والبيت ) ذبل (  مادة] 11 [ ، والبيت  ) بسس (

،  ) بـول  (  مـادة  ] 27 [ ، والبيـت   ) هصر ( مادة ] 25 [ ، والبيت  ) حول ( مادة ] 22 [ ، والبيت  ) ذرع (

          مـادة ] 29 [ ، وعجـز البيـت     ) زرق ( دة مـا  ] 29 [ ، والبيـت   ) غطط ( و   ) كرر ( مادتا   ] 28 [ والبيت

 ،  ) كـسل  ( مـادة    ] 34 [ ، والبيـت   ) شعف(   مادة ] 31 [ ، والبيت  ) نبل (  مادة ] 30 [، والبيت    ) غول (

 و)  فيل ( و)  عبل ( المواد   ] 45 [ ، والبيت  ) جول (  مادة ] 44 [ ، والبيت  ) خلل(  مادة   ] 38 [وعجز البيت   

 ، والبيت  ) جمد ( مادة ] 51 [ ، والبيت  ) ترز ( مادة ] 49 [ ، والبيت  ) رال (  مادة ] 46 [ لبيت، وا  ) شنج (

         و)  درعـف  (  المـواد  ] 54 [ ، والبيـت   ) بـول  (  مادة ] 53 [ ، والبيت  ) ذيل ( و)  صرف (  مادتا ] 52 [

        مـادة  ] 59 [  والبيـت   ، ) أثـل  ( مادة   ] 58 [ ، والبيت  ) حشف (  مادة ] 56 [، والبيت    ) فتخ ( و ) شمل (

  . ) حشش (
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يِلاْخَعصرِ الْ ي الْ ن ف اْ كَ  من )2( يعمن وهْل
 

ـ  حاْصـب  )1(عم  ْ َأالَ  هـ لَـُل الْ  ا الطَّ اً َأي ِلاْبي 
  

 ]1[   

ــقَل ــُل الْي مهــ )5(مِوبِاْمــ ي يــتُ بَِأوِلاْج
 

ــْل  هوــن معِإالَّ )3( يــع س يــد  )4(د مخَلَّ
  

 ]2[   

ــثَالْ ثيــه ــرن شَ اً فــ ثَالْي َأح ــة ِلاْوثَ
 

ـ   من )6( يعمن وهْل  ـ  اْ كَ َأح ثُنـ  )7(د هعهد 
  

 ]3[   

لَيع ــح ــَألَ ــاْه ــلُّ َأس ــ كُ )11(ِلاْحم هطَّ

 

 يلْ اْدِلس رم8(ى( اْ عيتٌاْف)9(  بِـذ ـ  ي  )10(ٍلاْ خَ
  

 ]4[   

                                                 
   :اختالف الروايات

محمد أبـي   :  ، تحقيق   الديوان  حسب رواية   ]41 – 39 ، 35،   17 [ عدا األبيات  القصيدة كاملة ما            

 . مصطفى عبد الشافي : حقيق، ت الديوانحسب رواية  ] 41 – 39 ، 35 ، 17[ واألبيات .  الفضل إبراهيم

شـرح ديـوان     ، و  القوافي ، و  األغاني، و نقد الشعر   ، و الشعر والشعراء   ، و شرح ديوان امرئ القيس     في   )1(

  " .انْعم " تاج العروس و، الحماسة البصرية ، ورسالة الصاهل والشاحج ، ورسالة الغفران  ، والحماسة

   الحماسـة ، و شرح ديوان الحماسـة      ، و  القوافي، و نقد الشعر   ، و العين  و، شرح ديوان امرئ القيس      في   )2(

رسالة الصاهل  و،  والشعراء   الشعروفي  " . َينْعَمن  " تاج العروس   ، و اإليضاح في علوم البالغة      ، و  البصرية

   ."َيعمَن " رسالة الغفران و، والشاحج 

  " .َينَْعَمن " ب خزانة األد، والحماسة البصرية ، وشرح ديوان امرئ القيس  في )3(

  " .ِإالَّ خَلي مخَلٌَّد " خزانة األدب  ، واألزمنة واألمكنةوفي " . ِإالَّ خَلي منَعٌم  " الحيوان في )4(

  " .همومٍ  " معاهد التنصيص في )5(

  " .َينَْعَمن " تاج العروس  ، والحماسة البصرية، وأدب الكاتب ، وشرح ديوان امرئ القيس  في )6(

  " .أقرب "  تاج العروس ، وأدب الكاتب، وفي " آخر " تاج العروس ، وشرح ديوان امرئ القيس  في )7(

  " .لسعدى  " ومعجم ما استعجم، ديوان امرئ القيس  في شرح )8(

  " .دارسات " معجم ما استعجم  في )9(

  " .الخال "  خزانة األدبو، معاهد التنصيص ، والحماسة البصرية ، وشرح ديوان امرئ القيس  في )10(

  . من هذه القصيدة ] 48 [لى حد التطابق مع البيت إهذا البيت متشابه في عجزه  )11(

  

  :ضوء على الشعر 

       ، مـادة   لـسان العـرب   ،   ابن منظور .  " الكسر ب ، معنْ يَ َمعكلمة تحية كأنه محذوف من نَ     "  : عم صباحا  ] 1[ 

     : يـــنظر . فعف والضعالض:  ، مثل رصر والعصالَع:  فيه لغتان هما، و الدهر: رصالع. )  نعم (
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ـ  شِ َأو وحمن الْ  يب اًض يـ  بِم ـ  ءاْثَ حِلالَ م
 

 تَحولْ سس بمالَ ى  ْ   اْتَـز  ُل تَـر1( ً  طَـالّ  ى( 
  

 ]5[   

اْبِوي الْ داْخُزم2(ى( لَ َأوع ى سر )3( َأوِلاْع
 

ــ  تَحوــلْس س بمــْ  الَى ــاْز تَ هنَُل كَعاْد 
  

 ]6[   

ــوجِ ــداً كَجِي يــر ــيس بِمعْئد ال ــمِ لَ ِلاْطَ
 

ــ  ــلْاْلَي س ِليمــ تُرِ ِإذْى يبــص  )4(اًك منَ
  

 ]7[   

أََ كَبِرالْ   تُ و نحين6(س( َّالل هو)7( ـ  َأم يِلاْثَ
 

ــتْ ْ َأالَ  معزــس ب ةُ الْاْبســو يــ )5(م َأنَّني 
  

 ]8[   

                                                 
  :ضوء على الشعر 

  : وقد ذكر الجوهري هذا المعنـى ذاكـرا أن اللغتـين همـا            .  48 شرح ديوان امرئ القيس   النحاس ،   

العرص والع ،عصر ( مادة ، الصحاح:   ينظر .رص ( .   

 ، مادة   لسان العرب ،   ابن منظور :   ينظر  .؛ الذي أسن ولم يشب كأنه مخلد لذلك        لهو من الرجا  :  المخلد ] 2[ 

   .) وجل ( ، مادة العين،  الفراهيدي:  ينظر.  عالخوف والفز: الوجل ) . خلد ( 

  ) .حول (  ، مادة لسان العربمنظور ، ابن :  ينظر.  السنوات:  األحوال ] 3[ 

 ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :   ينظر .ثر   وكَ َرفََوها فَ  نبتُ َعرلم ي :  ة، وأرض عافي  ت  ساارد:  عافيات ] 4[ 

اسم جبـل   : لخال  ا.  ) لحح (  ، مادة  المحكم والمحيط األعظم  ،   هابن سيد : ر  ينظ.  دام:  ألح . ) عفا (

:  ماألسـح  . 2/339 معجـم البلـدان  ،  الحمـوي : ينظر  . انفطجبل في أرض غ  : بني سليم ، وقيل     ل

المطـر  :  الهطـال .  ) سـحم  (  ، مادة  المحيط في اللغة  ،   الصاحب بن عباد  :  ينظر.  سحاب األسود ال

   .) هطل ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده  : ، ينظر الضعيف الدائم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

 " . طلِّي "المعاني الكبير  في )1(

  " .الخَشَاة  " معجم ما استعجم في )2(

  " .ذات " معجم البلدان  في )3(

  " .مقَصَباً  " الحماسة البصرية في )4(

  " .الحين "  تحرير التحبير في )5(

، معاهد التنصيص   ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر     ، و الحماسة البصرية   ، و شرح ديوان امرئ القيس     في   )6(

  " .يشهد " تاج العروس ، و األدب خزانةو

  " .السر " العباب الزاخر واللباب الفاخر ، وجمهرة اللغة ، وجمهرة أشعار العرب في  )7(
  

  :ضوء على الشعر 

   ، ) طل ( ، مادة المحيط في اللغة،  الصاحب بن عباد:  ينظر.  ؛ أي امرأته ة الرجللَّمنه طَ:  لُّالطَ ] 5[ 
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َأمو رع ـ نَع سي ـ     َأن بِه نـزـ ا الْ  ي يِلاْخَ
 

 كَذَب لَقَد 1(ت( ُأبِصى)لَ )2ى الْ عرم رع ـ ء سه 
  

 ]9[   

ــسة كََأنَّهـــ  ــطُّ تماْبِآنـ ــ خَـ ِلاْثَـ
 

ــ  ي3(اْو( ــو ي برــد ــومٍ قَ لَه لَيتُ وــة  لَ
  

 ]10[   

ــص كَمــاْب يــحِ ز ف تاْ قَنَيــد ــِل ذُي ِلاْب
 

 ــض يالْي ءــر شَاْفجو ــه جِاْهــض  اْعهي ِل
  

 ]11[   

اَْأص غَض ب  ـزج ـ   ً الَى ـ بَِأ )4(فَّوكُ ِلاْذَج
 

ــَأن علَــ   ــاْ لَبىكَ هــاْت مج ــص م طٍَلر 
  

 ]12[   

ــب صــاً و ــ )5(ٌلاْمشَ فــي ــزِِل قُاْ منَ ِلاْفَّ
 

ــتْ  بهرِو ــه ــ لَ خْيبِم ــح ــصتَلَ  ىوف ال
  

 ]13[   

                                                 
  :ضوء على الشعر 

:  الميثـاء .  بـالمرأة الحـسناء      - أكان ظبيا أم غيره      -ر قد عمد إلى تشبيه الوحش       و هنا أن الشاع   ويبد

األرض السهلة  :  ، المحالل  ) يثم( ، مادة   تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر. األرض أو الرملة السهلة     

  . ) حلل ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي : ينظر.  اللينة

اسم الجبـل بهـا بئـر       :  أوعال.  2/367 معجم البلدان ،   الحموي:  ظرين. واد في نجد    : واد الخزامى    ] 6[ 

   .1/381 معجم البلدان،  الحموي:  ينظر.  عالأونها هضبة يقال لها ذات إ:  ، وقيل عظيمة قديمة

 ]7 [ نَالمالعنـق  : الجيد   . 50 شرح ديون امرئ القيس   ،   النحاس:  ينظر.  الثغر المستوي المتراصف  :  بص

  عنقهـا  من النساء ؛ التي ليس فـي      : " لعاطل   المعطال وا   .) جيد ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر

  . ) عطل ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي . "  يديها ورجليهاين كان فإحلي و

لزاخر واللبـاب   العباب ا الصاغاني ،   :   ينظر  .، وهي المقصودة في هذا البيت      ني أسد بسباسة امرأة من ب    ] 8[ 

في حين ذكر أبو جعفر النحاس أن       .  ) بسس ( ، مادة  تاج العروس    ، ، الزبيدي  ) بسس ( مادة ، الفاخر

: ينظـر    . الشاعر الجارية بها لطيب ريحهـا      ، وقد شبه   اسة في البيت هي شجرة طيبة الريح لينة       بالبس

   .51 شرح ديوان امرئ القيس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :اختالف الروايات

  " .ألم ترني  " لسان العربفي  )1(

 " .ُأصبِي  " الحماسة البصرية ، والكامل في اللغة واألدب ، وألمالي ، واشرح ديوان امرئ القيسفي  )2(

ـ  ، ومعاهـد التنـصيص   ، والعباب الزاخر واللباب الفـاخر  ، و  شرح ديوان امرئ القيس   في   )3(       ة األدب خزان

  " .بلى " 

  " .َوكُفَّ  " الحماسة البصرية ، وزهر األكم في األمثال والحكمو ، شرح ديوان امرئ القيسفي  )4(

  " .وشماٌل  " شرح ديوان امرئ القيسفي  )5(

  



 406

يِلاْبتُ ســر قُمــاِْإذَ )3(ينيبٍ تُنَــسولَعــ
 

ـ  لومثْ  يب كاْضـ  ء ـ الع1(ضِرِاْو( َفْط لَـة)2( 
  

 ]14[   

ا ا بِمحباْتَس  ـنـ   م ِلاْهنِ مـس وتَـس    ي ِل
 

 قْكَحـ النَّ )4(ف ـ  اْقَ مي ِلي الْ شـ و ياْد نِ فَو قَـه 
  

 ]15[   

                                                                                                                                               
  : ضوء على الشعر

             مـادة  ، المحـيط فـي اللغـة     ،   الصاحب بـن عبـاد    :   ينظر  .؛ أي لعب ولها    من صبا يصبو  : أصبى   ] 9[ 

ـ .  1/19 األمـالي القـالي ،    : ينظر  . المرأة أو الزوج    . س  رالع.  ) صبو ( ـ :  نزَِي :   ينظـر   .مهِتََّي

.  ، وتقال أيضا للرجل األعـزب      الءَيمن به خُ  :  الخالي . ) زنن ( ، مادة  البالغة أساس،   الزمخشري

  .  ) خيل ( ، مادة لسان العرب،  ابن منظور:  ينظر

: آنسة  ) خرط  (  ، مادة    العباب الزاخر واللباب الفاخر   ،   الصاغاني:  ينظر.  ؛ الكتابة  في البيت :  الخط ] 10[ 

،  المحكم والمحيط األعظـم   ،  ابن سيده    : ينظر.  لى حديث الرجل فيعجبها وتلهو معه     إالمرأة التي تأنس    

  . ) لهو ( مادة

 ]11 [ الة والذَّ الذُّبالفتيلة التي :  الةب ي َبصوجمعها ذُ    بها السراج  ح ،ال وذَ بلـسان  ، ابـن منظـور   :  ينظر.  الب  

  . ) ذبل ( ، مادة العرب

:  ينظـر .  ؛ وهو موضع القالدة من الصدر من كل شيء         بَب، وكذلك اللَّ   ات، والجمع لب   المنحر:  ةباللَّ ] 12[ 

المحتـرق  :  المصطلي.  ) لبب ( ، مادة  تاج العروس ،   ، الزبيدي  ) لبب ( ، مادة   الصحاح ، الجوهري

 ،  ، ومنه أخذت نـار الغـضى       شجر:  الغضى. )  صلي ( ادةم،    الصحاح  ، الجوهري:  ينظر. بالنار  

مـا  :  لزالَج.  ) غضا ( ، مادة  لسان العرب   ، ابن منظور :   ينظر .وهو من أجود الوقود عند العرب       

المحكم والمحـيط   ،   ، ابن سيده     ) جزل ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر. عظم من الحطب ويبس     

، والجمـع    أصل الشيء الباقي من شجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع        "  : لذْالجِ. )  جزل ( ، مادة  األعظم

  . ) جذل ( ، مادة لسان العرب،  ابن منظور.  " أجذال وجذال

 ]13 [ صـوي   (  ، مادة    أساس البالغة ،   الزمخشري:   ينظر  .العالمات من الحجارة المركومة   :  ىَوالص . (

  . ) قفل (مادة  ، تاج العروس،  الزبيدي:  ينظر.  الراجعون من سفرهم :القُفَّال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .الترائب  " الحماسة البصريةفي  )1(

  " .طَفْلَة  " معجم البلدانفي  )2(

  " .تناساني  " لسان العربفي  )3(

ـ  "خزانـة األدب    ، و معاهد التنصيص    ، و  شرح ديوان امرئ القيس   في   )4( خزانـة األدب           ، وفـي     " صعدكَ

  . " كدعس "

  :ضوء على الشعر 

األسنان التي بعـد    :  ، وهي عند األصمعي    ض الفم ر، وسميت عوارض ألنها في ع      الثنايا:  العوارض ] 14[ 

  .ة الناعمة َرشْالجارية رقيقة الَب:  فلةالطَّ.  ) عرض ( ، مادةتهذيب اللغة ،  األزهري:  ينظر.  اياالثن
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ــتَفَنْا اِإذَ ــةمر )1(تْلََ ــتَج تْرِ غَيــ م ِلاْفَ
 

 لَطيــة ــي الْفَ ــشْ طَ ــكَ فَرِحِ غَيــاْ م ضة 
  

 ]16[   

عـاْلِ      لَىى الْجاْنِ لَـدماْ كَالْجهتْنَتَيم 2(ي(

 

  ـ  ِإذَاْ م تَا اسحـ  تْم ـ  ناْ كَ ـ ميم ح ضي فَ اْه 
  

 ]17[   

ــتَم ــي لَيُل عوه ــه ــةً غَي ــر مجنَ 3(ِلاْب(

 

ــاِْإذَ  م ــض ــبع ايجِا ال هاْتَزــن م يــاْ ث اْبِه 
  

 ]18[   

ــ ــرِب َأدبِيثْ ــرِاْ دىنَ ــاْه ع ــر )4(ِلاْ نَظَ

 

 رـــتَنَواْتُهـــنـــ َأذْ معاْرَأهو ـــتاْلُه 
  

 ]19[   

                                                 
   :ضوء على الشعر

، والجمـع لعائـب      ّلالجارية الحسنة الدِّ  :  عوباللَّ) . طفل  ( ، مادة   لسان العرب    منظور ،    ابن:  ينظر

الجوهري ،  : ينظر   . القميص:  السربال) . لعب   ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم    ،  ابن سيده    : ينظر

  . ) لسرب( ، مادة الصحاح 

وذكـر   ، ) قحف ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  حَدناء من خشب كأنه نصف قَ     إ:  فالحقْ ] 15[ 

  النحاس أن القفَح   هنا هو الم تَسديقـا النَّ.  53 سشرح ديوان امرئ القي    : ينظر.  لليونته  من الرمل  ر : 

  . ) نقى ( مادة ، تهذيب اللغة،  األزهري:  ينظر.  كثبان الرمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 " .انَْحَرفَتْ  " الحماسة البصرية في )1(

  : جاء البيت بهذه الصورة شرح ديوان امرىء القيس في )2(

ــى َرْأ ــاِْليَعلَ ــَدى الَْج ــاْنِ لَ ــَل الَْجَم ــَهاْ مثْ س
 

ــاْ  ــاَْن فَــضُل َحميمَه ــتََحمتْ كَ ــا اس  ِإذَاْ َم
  

 ،  تهـذيب اللغـة   ، وفـي    " معطـال   " خزانة األدب   ، و معاهد التنصيص    ، و  شرح ديوان امرئ القيس   في   )3(

  ".متْفَال " تاج العروس  ، ولسان العرب ، وأساس البالغةو

  " .عالي  " ح ديوان امرئ القيسشرفي  )4(

  

   :ضوء على الشعر

:  ينظر.  لى المتن إة  رن الص د، وأيضا من لَ    لعلى الضِّ  بين الخاصرة إ   هو ما :  ، منها  راءآفيه  :  الكشح ] 16[ 

:  ينظـر .  اللحـم   ة الـبطن مـسترخية      ضخم :  المفاضة  .) كشح ( ، مادة تاج العروس   ،   الزبيدي

  لـسان  ،   منظـور ابـن    : ينظـر  . انصرفت:  تْلَتَفَانْ.  ) فيض ( ، مادة  البالغةأساس  ،   الزمخشري

:  فالتْم. )  رجج ( ، مادة تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر. ة  المهتز:  ةجتَرالم.  ) فتل ( ، مادة  العرب

،   العين ، الفراهيدي:   ينظر  .فالتْ وم ةٌلَف، وامرأة تَ   ٌلف تَ ٌلج، ورَ  نسان جلد اإل  ، وهو سوء ريحِ    لفْمن التَّ 

  .  ) تفل ( دةا، م  المحيط في اللغة، ، الصاحب بن عباد ) تفل ( مادة
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ــصبِاْميهر ــحِلقُشَنٍ تُــاْب ِلاْفَّــب
 

 ــر ــتُ ِإلَينَظَـ ــ والنُّاْهـ ــوجـ  اْم كََأنَّهـ
  

 ]20[   

مـ  س بح ـ بِ الْ اْو ـ  اْم ح ـ  اْء ـ  ىالً علَ ِلاْ ح
 

 وــم ســتُ ِإلَي ــاْه عب  ــد ــاْم ــم َأهاْ نَ اْلُه 
  

 ]21[   

َألَس تَ تَر  ى الـسـ  اْم ـ  اْر والنَّ َأح سِلاْوي
 

ــتْاْفَقَ  ــبلَ اُهللااْ س فَك ــك ــحاْ ِإنَّ ض1(ي( 
  

 ]22[   

لَوقَطَّ و عأْ )4(اوـ  ر سي  يلَـد  َأوو ـ ك ِلاْصي
 

ــ  ــ )2(تُفَقُلْ مياِهللاي ــن َأب حاْقَ رــد 3(اًع( 
  

 ]23 [  

                                                 
   :ضوء على الشعر

هما متنـان   :  المتن. )  حم ( ، مادة  المحكم والمحيط األعظم  ،  ابن سيده   : ينظر  . الماء الحار   : الحميم   ] 17[ 

 ،  الـصحاح  الجـوهري ،     : ينظر.   ولحم بٍَصيمين وشمال من عَ   لب عن   ؛ وهما مكتنفا الص    في الظهر 

 ،  أساس البالغة ،   الزمخشري:  ينظر.   اللؤلؤ ِلكْل على شَ  َمع من الفضة ي   حب:  الجمان. ) متن  ( مادة  

 محقـق   - ن مصطفى عبد الشافي    أ ، بيد  لم أعثر عليها في المعجمات العربية     :   الجالي ) .جمن  ( مادة  

  . 124 حاشية الديوان:  ينظر .  ذكر أنها تعني صيرفي الدراهم- لقيس اديوان امرئ

 ]18 [ تَابَج :  زَه . ) بزز ( ، مادة  أساس البالغة ،   الزمخشري:  ينظر . َدرابـن  : ينظر  . سهلة ولينة   : ة  نَو

 ، ابن منظور  : ينظر.  قلْالمرأة غليظة الخَ  :  الَبج الم  .) هون (، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ،  سيده  

  . ) جبل ( ، مادة لسان العرب

بلـد فـي    :  أذرعـات .  ) نور ( ، مادة تاج العروس   ،    الزبيدي :ينظر  . ها من بعيد     نارَ َرصَبتَ:  َرونَتَ ] 19[ 

  . 1/130معجم البلدان ،  الحموي:   ينظر. البلقاء وعمان تنسب إليه الخمرة أطراف الشام يجاور أرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 " .قاتلي  " أساس البالغةفي  )1(

  " .وقلت " البرصان والعرجان والعميان والحوالن في  )2(

 فَروَِيـت   المفصل في صـنعة اإلعـراب     أما في   " . ما أنا بارح    " معاهد التنصيص   ، و الجمل في النحو    في   )3(

  " .فقلت لها واهللا أبرح قاعدا " ذا هكالشطرة 

  . " ضربوا " اللغة تهذيب و،شرح ديوان امرئ القيس وفي ، " قَطَعوا " خزانة األدب ، ولسان العرب في  )4(
  

  :ضوء على الشعر 

  . ) حبب ( ، مادة الصحاح،  الجوهري:   ينظر.ات التي تعلو الماء اخَفَالنُّ:  بابحال ] 21[ 

  جمـع  :  ارمالـس .  ) سـبي  ( ، مادة أساس البالغة   ،   الزمخشري:   ينظر  .ةَبردعاء بالغُ :  سباك اهللا  ] 22[ 

  سامر من الس مـادة  لـسان العـرب     ،   ابن منظـور  :  ينظر.  ؛ وهو الحديث في الليل     امرةَسمر والم ،         

  . ) سمر (

  ) .وصل ( دة ، مالسان العرب ن منظور ، اب:  نظري.  فاصلمال:  األوصال ] 23[ 
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ـ   ْ ث والَ ي حـد   مـن   ِإن اْا فَم وماْلَنَ ِلاْص
 

ــ  ــحلَفْ بِــا اْتُ لَهـ لِْهللا ح ــةَ فَـ  جِرٍاْفَ
  

 ]24[   

رصه  1(نٍتُ بِغُـص( ذي  رِاْ شَـمـ  ي يِلاْخَ م
 

ــ  اْ تَنَاْفَلَمعــز ــدا الْنَ حــي َأستْثَ وحم 
  

 ]25[   

ِلالْ َأي ِإذْبةً صـــعتُ فَـــذَلَّتْورضـــ
 

 ــرصى الِْإلَــ )2(اْنَوــسنَحقَّ كَالْىرنَــ واْم 
  

 ]26[   

ِلاْبــوالْ )3(نم ســيَئ الظَّــاْقَتَــه الْعلَيــ
 

ــ  فََأصحــب عشُتُ مــقَو َأصاً وعب حــب اْلُه 
  

 ]27[   

ِلاْس بِقَتَّـــء لَـــيمـــر والْيتُلَنـــِليقْ
 

ــ  غــي طُّ غَطــالْ )4(طَي ــد خنَبكْ ــهاْرِ شُ  قُ
  

 ]28[   

                                                 
 :اختالف الروايات 

 " .بفَوذَي " الحماسة البصرية في  )1(

  " .فصرنا  " الزهرة، والحماسة البصرية ، وشرح ديوان امرئ القيس في  )2(

" . كاسف الظن   "  تاج العروس  ، و   الحماسة البصرية  وفي" . عليه قتام كاسف اللون     " معاهد التنصيص   في   )3(

  " .اسف الحال ك" خزانة األدب وفي 

  " .َيكر كَرِير " تاج العروس ، ولسان العرب ، وجمهرة اللغة في  )4(

  

  :ضوء على الشعر 

،  الذي يصطلي بالنـار   :  الصالي.  ) فجر ( ، مادة  المحكم والمحيط األعظم  :  ينظر.   الكاذب :الفاجر   ] 24[ 

أي ي55  القيسشرح ديوان امرئ،  النحاس:  ينظر . قَرح .  

ـ .  ) سمح (، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ،   ابن سيده :  ينظر.  اَدقَ وانْ الَن:  أسمَح ] 25 [  فـي   -:  رصالَه

:  ماريخ الشَّ ) .هصر  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ظر  ين.  ليكإ هن تأخذ برأس الشيء وتكسرَ    أ - البيت

عناقيد    النخيل التي تحمل الب شـمرخ  ( ، مـادة   لسان العرب ،   بن منظور ا:  ينظر.  - ر الثم – رس (  ،

  . ) شمرخ ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي

:   ض الر  ) .سوء (  و   )حسن( ، مادتا     العين ، الفراهيدي:  ينظر . يَحب    وهو ما  ضد السوء : الحسنى   ] 26[ 

والجرش   قُّالد  ومن هـذا   .  ) رضض ( مادة ، تاج العروس    ، الزبيدي:  ينظر.  تاتالفُ:  ةضاَض، والر

        نْها وا الفعل أخذ الشاعر تصوير سهولة موقف المحبوبة معه وخضوعقفي البيت  - هنا:  ذاللإ.  هاياد  - 

 بمعنى رمـادة   تهـذيب اللغـة   ،   األزهر:  ينظر.  اضةَيذالل مقام الرِّ   ، ألنه أقام اإل    تُلْلَ، أي ذَ   تُض ،       

  . ) روض ( ، مادة ربلسان الع،  ، ابن منظور ) راض( 

  . ) قتم ( ، مادة أساس البالغة،  الزمخشري:  ينظر.  الغبار:  تامالقَ ] 27[ 

        ، مـادة   أسـاس البالغـة   ،   الزمخـشري :   ينظر . صوتا غليظا كصوت المختنق      ديردِّ:  اًطَيط غَ طُّغَي ] 28[ 

  ، الجوهري : ينظر.  ؛ الفتي الشاب بلمن اإل : ركْالَب.   )غطط ( ، مادةتاج العروس ،  ، الزبيدي ) غطط( 
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ــس منُوورــ كََأنْ)2(قٌنَةٌ ز ــاْي ِلاْوبِ َأغْ
 

 يجِعاْرفي مـــضمـــشْوالْ )1(يتُلُنـــَأيقْ 
  

 ]29[   

لَيو  بِـذ سي  ـيس   لَـيو ـ  ف بِنَب 3(ِلاْس(

 

 ــي ــذولَ ــيس بِ مطْ رــحٍ فَي نُنعي ــه  بِ
  

 ]30[   

الْ )5( شَغَفَ اْكَمهنُمو ةَ الرـ   ء يِلاْجـُل الطَّ
 

 اْدهــاْتُ فَُؤ شَــغَفْوقَــد )4(ينــتُلَُأيقْ 
  

 ]31[   

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشعر  

           ، مـادة   أسـاس البالغـة   ،    الزمخـشري  :ينظـر   . نوق  خْالَم:  اقهنَ خ دشُ.  ) بكر ( ، مادة  الصحاح

  . ) غطط( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .ِلَيقْتُلَني "  تاج العروسوفي " . أتقتلني " مرآة الجنان ، وفي " أتوعدني " لكامل في اللغة واألدب افي  )1(

  " .َوَمسنونٍة زرٍق " لسان العرب في  )2(

  :  جاء البيت هكذا العروستاج، ومعاهد التنصيص  ، والحماسة البصرية، وشرح ديوان امرئ القيس في  )3(

َولَــيَس بِــذــيمر ــحٍ َولَــيِلاَْس بِنَب
 

 ــي ــذَولَـ ــييَس بِـ ــي ٍف  َسـ ــه  فَيقْتُلَنـ بِـ

  

  : جاء البيت هكذاجمهرة اللغة    وفي 

َولَــيَس بِــذــيمر ــحٍ َولَــيِلاَْس بِنَب
 

 َولَـــيَس بِـــذيـــنََعطَْيفٍَف  َســـيني   بِـــه

  

لـسان العـرب              ، وفـي    " لتقتُلَنـي   " لسان العرب   ، و ة  أساس البالغ ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر     في   )4(

  " .أتقتلني " 

   المحكـم والمحـيط   ، و العباب الزاخر واللباب الفـاخر      ، و تهذيب اللغة    ، و  شرح ديوان امرىء القيس   في   )5(

.  " فَغَكما شَ  =قد شََعفْتُ فؤاَدها    " تاج العروس   ، و  أساس البالغة ، و  علوم البالغة  يضاح في اإل، و  األعظم

ـ كما قَ =  ها فؤادَ تَرطَوقد قَ " معاهد التنصيص   ، و  العباب الزاخر واللباب الفاخر   وفي    لـسان   وفـي .  " َرطَ

  . " َرطَكما قَ=  وقد شَغَفْتُ فؤاَدها"  العرب

  

  :ضوء على الشعر 

.  تدنو من الريـف   العرب   ، والمشارف قرى من أرض       لى مشارف الشام  إالسيف المنسوب    : يفَرشْالَم ] 29[ 

،   للونها تَْيمِّ؛ س  الَصالنِّ:  قر الز  ) .شرف ( ، مادة  العباب الزاخر واللباب الفاخر   ،   الصاغاني:  ينظر

ابـن  :  ينظر . الحيات:  األغوال) .  زرق ( ، مادة تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر.  لصفائها:  وقيل

  . ) غول ( ، مادة لسان العرب،  منظور

   .) نبل ( ، مادة تاج العروس،  الزبيدي:  ينظر.  الةَب النِّهتُ ، وحرفَهابال وصانع صاحب النِّ :البالنَّ  ]30[ 
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ــَأن الْ ــبِ ــىفَتَ هي ذيــي ــ ولَ بِفَع ِلاْس
 

 ــد ــتْوقَ ملــلْ ع س مىِإنــ و ــلَن بعاْ كَ اْه 
  

 ]32[   

زالْكَغ مـ  )3(ٍلنِ ر في حـ رِاْ م ـ بِ َأقْ ي 4(ِلاْي(

 

ــ  مــاْذَاْو لَيع  َأه1(ن( ــر ــساْتُ َأوذَكَ 2(اًن( 
  

 ]33[   

ــ ــن بِجيطُفْ الْاْم ءراْمــق ــ )6(ف ِلاْسمكْ
 

 )5(تُــهنٍ ولَجم دجــ يــوىراْت عــذَوبيــ 
  

 ]34[   

لْــسس ذَاْقَــةــذْبِ الْمع ــنع مــستَبِلاْو
 

ــِل   لقَ  سِ اللَّيــر ــةُ ج ــيلَ اْوِسساِْإالَّ و 
  

 ]35[   

ـ  وخُصالْ )8(فَاِْلطَ رِ فـ  ي ِإكْ اْ تَمـ مٍ و ِلاْم
 

 ــب اْســ الْط ــروالْ )7(نِاْبنَ اْعنالْيــنِ و  اْقَنَ
  

 ]36[   

                                                 
   :ضوء على الشعر

.  ) هنـأ  ( ، مادة  العباب الزاخر واللباب الفاخر   ،  ي  الصاغان:  ينظر.  رانطَة بالقَ المطليالناقة  :  المهنوءة ] 31[ 

        ، مـادة   المحكـم والمحـيط األعظـم     ،  ابن سيده    : ينظر.   يجدها ٍةذَّ مع لَ   القلبَ بِّلح ا حراقُإ : فعالشَّ

ـ ، ضرب من القَ    المن الطِّ :  اليالطَّ.  ) شعف ( ، مادة  لسان العرب ،   ، ابن منظور   ) شعف(  .  رانطَ

  .  يطليعل طلىاسم فاعل من الف : والطالي هنا، )  طلي ( ، مادة لسان العرب،  ابن منظور:  ينظر

 :اختالف الروايات 

  " .إن  " معاهد التنصيص، وزهر األكم في األمثال والحكم  ، وتهذيب اللغةفي  )1(

  " .أن تَروَض نََجاِئَباً " شرح ديوان امرئ القيس في  )2(

  " .وحش " شرح ديوان امرئ القيس في  )3(

معاهـد التنـصيص           ، و كم في األمثـال والحكـم       زهر األ ، و تهذيب اللغة    ، و  شرح ديوان امرئ القيس    في   )4(

  " .أقوال " 

  " .دخلته " تاج العروس في  )5(

  " .المفاصل  " شرح ديوان امرئ القيسفي  )6(

  " .طوال المتون " الموازنة بين أبي تمام والبحتري و ، شرح ديوان امرئ القيسفي  )7(

  " .لطافُ " ن العرب لسا، وفي " لطاف  " شرح ديوان امرئ القيس في )8(

   :ضوء على الشعر

 تهـذيب ، األزهري ،    ) حرب   ( ، مادة  العين،   الفراهيدي:  ينظر.  الغَُرف   –  في البيت  - : المحاريب ] 33[ 

 مير يقولون ما   ، هم الملوك من ح     يل في لغة أهل اليمن    ول والق قْلمامن  :  األقيال.  ) حرب ( ةاللغة ، ماد  

  ) .قول (  ، مادة لسان العرببن منظور ، ا:   ينظر .وأقوال، والجمع أقيال  شاؤوا

 ]34 [ جالديوم دَ :  ، ويقال  لباس الغيم السماء  إ : ننٍج  ويوم د مـادة            الـصحاح الجـوهري ،    : ظـر   ين.  ٍةنَج ، 

 ن ــ، اب ) مج ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده  : ينظر.  كثيرة اللحم:  اءمالَج) . دجن ( 
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ــ ــن َأليقُلْ ــِل الْه ــالَّحلْ ــ ً مِ ض ِلالْضبِتَ
 

 اْنَومـ  ع  )1(ىد سـبَل الـر    ىهـو ن الْ بِع يتْ
  

 ]37[   

ــس ــقْتُ بِمولَ الْل ــالْي الَخــ ْ ِل و )2(ِلاْقَ

 

 ىدية الـر   خَـشْ  هن من  عنْ ىهوتُ الْ صرفْ 
  

 ]38[   

ِلاْ بــاْنَــعبتْيٍل واْ بــاْنَــ بِدويقُــ
 

ــاْلِ     ــٍل ب مج ــى ــاٍْل علَ ب ــي َأالَْ  ِإنَّن 
  

 ]39[   

اِْئِل  مــشَّم ــي ال نْبــةَ ج ــاِْلمخْخَاْفَ )3(تَ

 

ــور بنَاْتَــ  الََأ  خُ الْغَيــشَّي ــبِس ال حي  ْه 
  

 ]40[   

 
                                                 

   :ضوء على الشعر

، وهي موصل الذراع في العضد       فقرفق ومَ رجمع م :  المرافق . ) جمم ( ، مادة  العرب  لسان ، منظور

 تكاد تبرح مجلسها لكثـرة     المرأة التي ال  :  سالكْالم.  ) رفق ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر

 ، مادة تاج العروس   ،   ، الزبيدي  ) كسل ( ، مادة  المحيط في اللغة  ،   الصاحب بن عباد  :   ينظر  .اَهمعنَتَ

  . ) كسل( 

 ]35 [ َسلْالس الَسلْل والس :  "  الماء العذب السلمـادة   لـسان العـرب   ،   ابن منظـور  .  "ق  لْ في الحَ   السهلُ س ،         

  . ) سلسل( 

.  ) سـبط  ( مـادة  ، تهذيب اللغة ،   األزهري:  ينظر . نح الكفي متقال لطويل األصابع وس   :   البنان طُبَس ] 36 [ 

 جمـع   - في البيت    -: القنا  )  . عرن  ( مادة  ،   لسان العرب ،   وربن منظ ا:   ينظر  .األنوف:  العرانين

   ، مـادة   لسان العرب ،   ، ابن منظور   ) قنا ( ، مادة  تهذيب اللغة ،   األزهري:  ينظر.  ، وهي القامة  قناة  

  . ) قنا( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

 " .أوانس يتْبِعَن الهوى سبَل المنى : "  جاء الصدر هكذا شرح ديوان امرئ القيسفي  )1(

  " .قالي " تاج العروس  ، ولسان العرب ، وتهذيب اللغة، واألمالي  ، وشرح ديوان امرئ القيسفي  )2(

  : بهذه الرواية 385الديوان  هذا البيت منسوبا إلى السري الرفاء في  جاء)3(

ــيِ  َم ــةَ َجنْـ ــشََّماِْئِل خَاْفَـ ــالـ اِْلَبطَّـ
 

ــسبَأالَ  ــهْ  َيحـ ــور َبنَاْتَـ ــشَّيخُ الْغَيـ   الـ
  

  .ومن الجدير ذكره أن هذه الرواية مكسورة الوزن 

   :ضوء على الشعر

 ]37 [ تَ بِ لَّضلسان،   ، ابن منظور   ) ضلل ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر.  رة تقال للباطل  عبا:  الِلض 

  .  ) ضلل ( ، مادةتاج العروس ،  ، الزبيدي ) ضلل ( ، مادة العرب

ـ .  ) قال ( ، مادة  الصحاح ،الجوهري  : ينظر  . ض  غْالب:  يلالقَ ] 38[  خَالَّـة   - فـي البيـت      - : اللالخالم 

 ) . خلـل  ( ، مادة  تاج العروس ،   ، الزبيدي  ) خلل ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر. والمصادقة  

   .58  القيسشرح ديوان امرئ النحاس ،: ينظر . الفضيحة : الردى 
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ـ ي الر  ف يناْوغَ الْ ُليتقَ اْيط ـ  و ـ ي الْ ف ِلاْخَ
 

 ــقَ   يالطَّرِي نــنْهع رقَــصغَولَــوه 
  

 ]41[   

ــم ــبطَّنولَ ــاْ كَ َأتَ بــلْتَ خَاْاً ذَع ِلاْخَ
 

  لَــم كَــَأنِّيَأر كَــبــواْ جداً ِللَــذَّة 
  

 ]42[   

ِلخَي ــر ــي كُ لــ يعةً بــر ــد ِإج كَ ِلاْفَ
 

 ــم ــولَ َأس ِأبــز ــرقَّ ال ــموِ ال ــْلي ولَ   َأقُ
  

 ]43[   

ـ  ِلاْجــو )1(رةاْجـز  الْنَهـد كَـٍل   هيىعلَ
 

 لَــمالْ َأشْــو دــهَل الْخَيغــميةَ بِالــضرحى 
  

 ]44[   

 بجح ـشْ  اْلَهـ  اْرِفَـتٌ م ـ ى الْ تٌ علَ )2(ِلاْفَ

 

 لسظَ الشَّ مِيى بالـشَّ  ِل ع وى  ـ  جِ شَـن  اْس النَّ
  

 ]45[   

                                                 
  : ضوء على الشعر

 ٌلَم وجَ  ) .بول ( ، مادة تاج العروس    ،الزبيدي  : ينظر  . ث بها لكثرة همومها      التي يكتر  الحاُل:  البالي ] 39[ 

  . ) بول ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي:  ينظر.  هكثير البول لهزاله وضعف:  باٍل

 مـادة        ،لسان العـرب ن منظور ، اب:  ينظر.  الذي يمشي في جانب متعففا:  بين، والجَ   الناحية : بنْالَج ] 40 [ 

     ، مـادة   تـاج العـروس   ،   الزبيدي:  ينظر.  جب بنفسه ع، الم   ذو الخيالء  ربكَتَالم:  ختالالم) . جنب  ( 

  . ) خيل( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

  " .المراكل  " الحماسة البصرية في )1(

  " .مسرِفَاتٌ على الغاِل " قواعد الشعر  في )2(

  : ضوء على الشعر

 ، مـادة         الـصحاح الجـوهري ،    : ظر  ين.   فيها المشي  تبينسي مالك األرض أو الطريق التي ال     :  ُلوالغَ ] 41[ 

ـ ن، وسميت بذلك ألنها غَ     ية الحسناء الجار:  الغانية) . غول  (  ـ يهـا عـن الز     بجمالِ تَْي   :   ينظـر   .ةنَ

 ، الـصاغاني :   ينظـر  .الءة إذا كانت واحـدة      الم:  طةيالر.  ) غني ( ، مادة  تهذيب للغة  ، زهرياأل

  يمني درب، وأيضا    الثوب الناعم من ثياب اليمن    :  الخال . ) ريط ( مادة ، العباب الزاخر واللباب الفاخر   

خيل ( ، مادةتاج العروس ،   الزبيدي:ينظر .  فيه خطوط سود أحمر. (   

        ، مـادة   تهـذيب اللغـة   ،   األزهـري :   ينظر .ها  َسَم؛ أي باشرها ولَ    ه جاريتَ منه تبطن الرجلُ  :  َنطََّبتَ ] 42[ 

ابن  : ينظر.  هايد ثَ َدَهة التي نَ  الجاري:  الكاعب.  ) بطن(  ، مادة    لسان العرب  ، ابن منظور ،      ) بطن( 

،  الزبيـدي :   ينظر  . معروف للنساء  يلَْح:  الخلخال ، ) كعب ( ، مادة  المحكم والمحيط األعظم  ،  سيده  

  . ) خلل (  ، مادةتاج العروس

 .  ) سـبى (  مـادة     ،الصحاح، الجوهري  : ينظر  . ة  يبِ، وهي سَ   لى بلد إ الخمرة من بلد     ُلم حَ :السباء   ] 43[ 

وكل وعاء اتُّ    قاءالس : قّالز ،ونَ  لشرابٍ ذَخ زقـق  ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  هَوح (  .

اإل) . روي  (  ، مـادة     تهذيب اللغة هري ،   األز: ينظر  . اقي  الس:  ويالرـ   النُّ:  فـال ج    بَرفـور والَه

  ) .فل ج(  ، مادة لسان العربن منظور ،  اب:ينظر . بسرعة 
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ـ   ـ  دن الـر  اْكََأن مكَ ـ  ف منْ )2(ِلاْ ر ىه علَ

 

ـ  )1(بوصم صالْ   ـ  اْم قي ـ    ي  ىوجن مـن الْ
  

 ]46[   

ــ الِْلغَي ــن م ــث سور يــاْم ــده خَ ِلاِْئ
 

 ــد ــد َأغْوقَ ــ والطَّيتَ ــي ف ركُنَيــاْ و هاْت 
  

 ]47[   

ــ جاْوــد لَيــ  عــلُّ َأس ــه كُ ِلاْحم هطَّ
 

 ــاْتَحَأطْــاْم هاْرــفُ الراْمــاْحِ تَحياًم 
  

 ]48[   

ــمكُ ــي كََأنَّه 4(اْت( ــر ــاْه ِلاْووةُ منْ
 

 بِعــج لــد ــزة قَ ــررز الْ َأتْ ج3(ي( ــلَح هاْم 
  

 ]49[   

                                                                                                                                               
   :ضوء على الشعر

الفـرس  :  النَّهـد    . ) هكـل  ( ، مـادة   الصحاح،   الجوهري:  ينظر.  الفرس الطويل الضخم  :  الهيكل ] 44[ 

ـ     : ةارَزالج.  ) نهد ( مادة ، أساس البالغة ،   الزمخشري:  ينظر . المشرف ه غلظ يدي الفرس ورجلي

     ، مـادة   لسان العـرب  ،   ، ابن منظور   ) جزر ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر.  وكثرة عصبهما 

   ) .جول ( ، مادةتاج العروس  ،الزبيدي  :  ينظر . الرأسنيالفرس اللَّ : الوالَج.  ) جزر( 

الفرس :  وىل الشَّ ب، عَ  ) شظي(  ، مادة    لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  بَص العَ انشقاقُ:  ىظَالشَّ ] 45[ 

  الذي لـم تـسترخِ     المتَقَبض : شنج النسا .  ) عبل ( ، مادة   الصحاح ، الجوهري:  ظرين. غليظ القوائم   

رؤوس عظـم   :  ، الحجبـات   ) شنج ( ، مادة تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر.  قرع:  سا، والنَّ  رجاله

فـي خربـة    ين يكـون    ق في الفخذ  رع : الالفَ.  ) حجب ( ، مادة   العين ، الفراهيدي:  ينظر.  ينكَرِالَو

  . ) فيل ( ، مادة لسان العرب، ابن منظور  : ينظر . لج، ينحدر في الر كرِالَو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

ـ  ، والحماسة البـصرية  ، وطبقات فحول الشعراءوفي " . َوصمٍّ َحَواْمٍ " شرح ديوان امرئ القيس    في   )1( اج ت

  " .وصمٍّ صالب  " لسان العرب، وفي " وصم َحَوام " العروس 

  " .َرْأِل  " الخيل في )2(

  " .الغزو  " لزهرة، وفي ا" الضبع " الخيل في  )3(

  " .كأن قَُصيَراها  " الخيلفي  )4(

   :ضوء على الشعر

 ]46 [   مفرس  :  يقال -  في البيت  - : يقين.  59 يسشرح ديوان امرئ الق   النحاس ،   : ينظر  . الحوافر  : الص

  مـادة          لـسان العـرب   ر ،   ابن منظو :  ينظر.  ذا كان يهاب المشي من وجع يجده في حوافره        إ؛  واق ،

  ) .جـوو  ( ، مادة  جمهرة اللغة ،   ابن دريد :  ينظر . أن يشتكي الفرس ألم حافره    : ، الوجى   ) وقي  ( 

الَع:  دفالرجينظـر  . النعـام  ولـد :  الـرأل .  ) ردف ( مـادة  ، الصحاح ،   هريالجو:  ينظر.  ز  :  

  . ) رال ( ، مادةتاج العروس  ، الزبيدي

 ]47 [ اتنَكُالو  : وكـن  ( ، مـادة   لـسان العـرب    ، ابن منظور :  ينظر .  والوكر ة ؛ وهي العشُّ   نَكْجمع و(  .

  : الرائد ) . وسن ( ، مادة  العين هيدي ،الفرا: ينظر .  يسم األرَض بالنَّبات أول قطر السنة:  الوسمي
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ِلاْخَــد مــن الْوبــري الْرعــه وشْــوَأكْ
 

ــ  ذَعــر اْتُ بِهــر س ــب يــاً نَق  دهواً جلُ
  

 ]50[   

ـ  )2(ى جمـز  ىعلَ ـ  ٌل خَي تَج و  ِلالُْل بِـَأج
 

 ــص ــَأن ال ــر ِإذْاْوكَ ع ــد هـ تَجدو1(ه( 
  

 ]51[   

ـ  و والـر  اْقَرِل الْ يطَوِ ـ  ق َأخْ ذَي 3(ِلاْنَس(

 

 هــبٍن بِقَرتَّقَــير وااْوَل الــصاْجــفَ 
  

 ]52[   

                                                 
   :ضوء على الشعر

  لـسان  ،   ، ابـن منظـور     ) رود ( ، مـادة   الصحاح،    الجوهري :ينظر  . الذي يرَسُل في طلب الكأل      

لنحـاس ،   ا:   ينظـر   .، وإما لخوفه   ؛ إما لبعده   حدأالذي ليس معه    :  الخالي.  ) رود ( ، مادة  العرب

   .60شرح ديوان امرئ القيس

 لـسان  ،   ، ابـن منظـور     ) عجلز ( ، مادة  العين،   الفراهيدي:   ينظر  .قلْ الخَ الفرس الشديد :  ةَزلَجالَع ] 49[ 

،  زرِ من التَّاْ  هَبلَّ؛ أي صَ   ابة الد  لحمَ  الجري َزَرتَْأ:   يقال –  في البيت  -:  َزَرتَْأ.  ) عجلز ( ، مادة  العرب

تـاج  ،   ، الزبيـدي   ) تـرز  ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.   فيه روَح  الذي ال  أي اليابس 

:  ينظر.   أسودان هبنَوذَ هفُر، وع  لى الحمرة إالخيل الذي يميل لونه     :  الكميت . ) ترز ( ، مادة العروس  

ـ الم:  ، وهي  بوالثَّ عليها فُّلَخشبة الحائك التي ي   :  الَونْالم.  ) كمت ( ، مادة   الصحاح ، الجوهري  ُلَونْ

والنَّاُلَونْوالم نول ( ، مادة لسان العرب،  ابن منظور:   ينظر .الَونْ، والجمع َأ ُلو(.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

ـ " طبقات فحول الشعراء ، وشرح ديوان امرئ القيس     في   )1(  لـسان   ، والـصحاح ، وفـي  " دوةً تجاهدون غُ

  " .يجاهدون غُدوةً " تاج العروس ، والعرب 

  " .جمد " تاج العروس ، ولسان العرب  ، والصحاح ، وشرح ديوان امرئ القيسفي  )2(

 بهذه   جاء البيت  تاج العروس  ، و  الزهرة ، و  العباب الزاخر واللباب الفاخر   ، و  شرح ديوان امرئ القيس      في )3(

  : الصورة

ــ ــَر الَْلاَْوط ــراْقَ ــو َوال ــق َأخْ ِلاْنََس ذَي
 

ــفَ  ــقَوَر ِلرخَـ ــَأ َوهيـ ــ متُيَضمـ  اًَمدقْـ
  

 وقُوالـر "   جـاءت   أيضاً الزهرة، وفي    " اَرالقَ"  بدل"  اَْرالف " فجاءتتاج العروس   و،  الزهرةأما في           

  . ربالرفع بدل الج " خنسأ
  

   :ضوء على الشعر

 أسـاس  زمخـشري ،    ال:   ينظـر   .نـسان ة من اإل  َبكْدون الر  ، وما   من الدابة  ما دون الكعب  : الكراع   ] 50 [ 

  ). خول ( مادة  ،لسان العرب ، ابن منظور:  ينظر.  نوع من البرود:   الخال) .كرع ( ، مادة  البالغة

 ]51 [ َوالص القَ:  ارَوار والصطيمـزى    الجَ  .) صـور  ( ، مـادة   الصحاح   ، الجوهري:  ينظر.   من البقر  ع: 

ـ  :   األجالل  ) .جمز ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر . السريع الوثاب  بالـضم   - ّلجمع ج

   ) .جلل ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي:   ينظر. تلبسه الدابة لتصان به  وهو ما- والفتح
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ـ  اْن عد وكاْ ـ  وحء الْ ـ  يشِ منِّ ـ  ى علَ ِلاْ ب
 

ــ  اْفَعدىــد اْ ع1(ء( ــي بــو ــةرٍ ونَعن ثَ ج 
  

 ]53[   

دوي3(ص(   ُاْنِ طَْأطَْأتقْبالْع نم )4( ِالْلمش )5(

 

   ةــو ــاْحينِ ِلقْ ــاْء الْجنَ ــَأنِّي بِفَتْخَ  )2(كَ
 

 ]54[   

تْ مــر جح ــد ــاْوقَ اِْل)7(نْهرَأو ــب  ثَعاِْل
 

  ةبــشَّر ــزاْن ال ــفُ خ ــضحى)6(تَخَطَّ   بِال
 

 ]55[   

                                                 
  : ضوء على الشعر

.  ) وقـى  ( ، مـادة   لسان العـرب  ،   ابن منظور :  ينظر . ، أي تحامين    من األذى  نهَسفُنْأ نص:  قيناتَّ ] 52[ 

:  ينظـر  . الظهر:  اَر القَ  ) .قرهب ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر. المسن من الثيران    :  هبرالقَ

ـ   ،العـرب  لـسان  ابن منظور ،: ينظر . رن الق:  وقالر.  ) قرا ( ، مادة  تهذيب اللغة ،   زهريألا ادة     م

:  ومنهـا نف إلى الرأس وارتفاعه عن الـشفة ،         تأخر األ :  ، منها  فيه أقوال كثيرة  :   األخنس ) .روق  ( 

ـ     من الخيل :  يالالذَّ.  ) خنس ( مادة ، لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  قصر األنف   ،  د؛ طويـل القَ

   ) .ذيل ( مادة، العروس  تاج،  الزبيدي:  ينظر.  ليل الذَّيوِطَو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

تـاج  ، و الزهـرة  ، وفي" فَعاَديتُ منه  " جمهرة اللغة، وفي " وعاَديتُ منها " شرح ديوان امرئ القيس   في   )1(

  " .وعاَديتُ منه " العروس 

  " .نضَوة  " البيزرة، وفي " ِلقَْوةً  " لسان العربفي  )2(

تـاج  ، و الـصحاح   ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر     ، و تهذيب اللغة   ، و رسالة المالئكة   ، و الخصائص  في   )3(

  " .طلوب " الزهرة ، وفي " ديوف  " طبقات فحول الشعراء، وفي " دفوف " العروس 

  " .ىء على عجل منها أطأط" معاهد التنصيص  ، والبيزرة، والديباج في  )4(

، " شـيمالي    " معاهد التنـصيص  ، و لسان العرب   ، و رسالة المالئكة   ، و العباب الزاخر واللباب الفاخر     في   )5(

  " .شئمالي " شرح ديوان امرىء القيس وفي 

، الفـصول والغايـات     ، و معجـم مـا اسـتعجم       ، وفي   " البَراْهق   " معجم البلدان ، و معجم ما استعجم    في   )6(

  " .اُألنَيعم " معاهد التنصيص ، و البصرية الحماسةو

  " .منه " معجم البلدان  ، ومعجم ما استعجمفي  )7(

  

  : ضوء على الشعر

          . ) بول ( ، مادةتاج العروس ،   الزبيدي:ينظر  .  بهاالحال التي تكترث: العداء  ] 53[ 

  

  



 417

       ـاِْليـشَفُ الْبالْحو نَّـاْبا الْعكْرِهو ىلَد
 

ــساً    ــاً وياْبِ طْبــرِ ر الطَّي بــو ــَأن قُلُ  كَ
 

 ]56[   

كَفَاْني ولَـم َأطْلُـب قَليـٌل مـن الْمـاْلِ          
 

 1(فَلَو(   ْـام َأن )2(      ـشَةيعم نَـىَألد ىـعَأس  
 

 ]57[   

ــاِْلي ــَل َأمثَ ــد الْمَؤثَّ جالْم رِكــد ي ــد وقَ
 

  َأســـعى ِلمجـــد مَؤثَّـــٍل)3(ولَكنَّمـــاْ 
 

 ]58[   

  
  

                                                 
  : ضوء على الشعر 

ا صـفة الزمـة لهـا ،        ثم أطلقت على العقبان كأنه     ،  من الطيور  طلقاًن م ية الجناحي خرتَسالم"  : اءخَتْالفَ ] 54[ 

اط من  طَحالعقاب السريعة االنْ  :  ةَوقْاللَّ.   )فتخ ( مادة ، العروس   جتا،   الزبيدي ." فصارت من أسمائها    

ـ رأي حَ "  -  في البيـت   - :طَْأطَْأتُ   ) . طأطأ ( ، مادة  جمهرة اللغة ،   ابن دريد :   ينظر .ء  الهوا  تُكْ

أطَوطَثْتُ ،   ثَتَواح فرسَ أ فالن شـمل  ( ، مـادة  تهـذيب اللغـة     ،    األزهري  ." ا برجليه َهثَّذا حَ إ : ه (  . 

 فـي   - وهي أيضا  . ) شملل ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر.  سراع اإل - في البيت    - : اللمالشِّ

،  تاج العـروس  ،   ، الزبيدي  ) شمل( ادة  ، م  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.   ضد اليمين  - البيت

:   ينظـر   .خفيفـة :  اللم ش ، وناقةٌ  ةلَخْ النَّ ِلم الخفيف من حَ   -  في البيت  -  وهي أيضا   ) .شمل ( مادة

  . ) شمل ( ، مادة تهذيب اللغة،  األزهري

         ، مـادة   اللبـاب الفـاخر   العباب الزاخـر و   ،   الصاغاني:  ينظر.  هفُطخْ أي تَ  -  في البيت  - : فَطَّخَتَ ] 55[ 

أسـاس  ،   الزمخـشري :  ينظر.  كر من األرانب  وهو الذَّ  ، زَزجمع الخَ :  اززان والخَ زالخَ.  ) خطف( 

ـ يلة والز أنه موضع بين السل   : وال كثيرة منها    ، وفيه أق   موضع:  ةبَرالشَّ.  ) خزز ( ، مادة  البالغة ،  ةَدَب

   معجـم البلـدان   ،   الحمـوي :  ينظـر .  ةبَر في الشَّ   وقعتَ ة وماوان تريد مكة   قر النَّ ذا جاوزتَ إ: وقيل  

 ، مـادة             لـسان العـرب    منظـور ،     ابـن :  ينظر.  ليهإول  حفظ الشيء ومنع الوص    : رجالَح.  3/332

معجـم   ، الحمـوي :  ينظر . لَر، الواحد منها وَ    لم الر  في جوف  ثالثة جبال سود  :  رالوَأ) . حجر  ( 

  . 1/278 البلدان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

  " .ولو  " زهر األكم في األمثال والحكم ، والقوافيفي  )1(

 " .إنما  " زهر األكم في األمثال والحكمفي  )2(

  " .ولكنني " الموازنة بين أبي تمام والبحتري في  )3(

  

  : ى الشعرضوء عل

        ، مـادة   العباب الزاخـر واللبـاب الفـاخر      ،   الصاغاني:  ينظر.  ر أرداء التَّم  - في البيت    -: ف  شَالَح ] 56[ 

  . ) حشف ( ، مادةتاج العروس ،  ، الزبيدي ) حشف( 
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ــوبِ والَْ  آِل ــراْف الْخُطُ ــدرِك َأطْ 1(بِم(

 

 مـتْ حـشَاْشَةُ نَفْـسه     وما الْمرء مـاْ داْ     
 

 ]59[   

 

                                                 
  : ضوء على الشعر

 ]58 [ ابـن    ) أثـل  ( ، مـادة   صحاحال،   الجوهري:  ينظر.   المجد األصيل القديم   -  في البيت  -:  لثََّؤالم ،

  . ) أثل ( ، مادة لسان العرب،  منظور

  

 :اختالف الروايات 

   معاهد التنصيص ، و لسان العرب   ، و التذكرة الحمدونية   ، و تهذيب اللغة    ، و  شرح ديوان امرئ القيس   في   )1(

   ." يآِل" 

  

  : ضوء على الشعر

 ] 59 [ اشَشَالح بقيةُ:  اششَة والح الر حـشش  ( ، مـادة   لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  القلب في   حِو (  ،

ـ  من آ  - في البيت    -: اآلل  ) . حشش  ( ، مادة   تاج العروس   ،   الزبيدي ـ  إ الـشيء    تُولَ طَتَذا استُعه .   

  . ) أال ( ، مادة لسان العرب،  ، ابن منظور ) ألى ( ، مادة تهذيب اللغة،  األزهري:  ينظر
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} 21 {  

  ]مشطور الهزج [ :  )1(وقال امرؤ القيس أيضاً وهو مريض عندما شاهد قبراً يحضر له        

ــِل ــولُح زنمــــــــــــ لُّ زةٌقَــــــــــــ
 

 ]1[   

لُّهــــــــــنْ تَنِاْنَــــــــــيعا الْهــــــــــبِ
 

 ]2[   

ــي ــيداْنَــــــــــــ  لُّ اَألر اآلخــــــــــــ
 

 ]3[   

اولُّـــــــــــــح ْ الَا َأولُّـــــــــــــح ْ الََأ
 

 ]4[   

                                                 
 المزهر في علوم اللغـة     ، السيوطي ،     154مصطفى عبد الشّافي    :  ، تحقيق     الديوان امرؤ القيس ،  :  ينظر   )1(

2/83  .  

  

  :التّخريج 

مصطفى : ، تحقيق   الديوان   ، و  472 محمد أبي الفضل إبراهيم   : حقيق   ، ت  الديوان في       األشطر األربعة       

 فـي   كاملـةً  ا أيضاً ابن دريد    ، ورواه  1/42 األمالي في   كاملةً  علي القالي   ، ورواها أيضاً أبو    154شّافي   ال عبد

 وروى ابن جنّـي فـي        .)أل  ( ، مادة   تهذيب اللغة   األزهري في   ورواها أيضاً    ،) ألل  ( ، مادة   جمهرة اللغة   

العمدة فـي محاسـن الـشعر       اني في    أيضاً ابن رشيق القيرو    ما ، ورواه  182 ] 2 ،   1  [ الشطرتين الخاطريات

 ابـن   والمقطوعة كاملة أيـضاً رواهـا      . 2/83المزهرة في علوم اللغة     ورواهما أيضاً السيوطي في      ،   2/111

 كاملةً  الزبيديورواها   . )زلل   ( مادة ] 2 ،   1[ روى أيضاً الشطرتين    و، ) ألل   (  مادة لسان العرب منظور في   

ورواهمـا أيـضاً    . ) زلـل   ( ، مادة    ] 2 ،   1 [ ، وروى أيضاً الشطرتين   ) ألل   ( مادةتاج العروس    في   أيضاً

   . 7/556 و 5/197 خزانة األدبفي  البغدادي

  

  : ضوء على الشّعر 

 تـاج  الزبيـدي ،      .1/42 األمـالي القالي ،   :  ينظر   .آثار تزلُّج الصبيان من فوق إلى أسفل        : الزُّحلوقة   ] 1[ 

   .) زحلق(، مادة العروس 

  ) . زلل (  ، مادةالعروس  تاجالزبيدي ، : ينظر . ع في المكروه أو الخطأ الوقو: الزلُّ  ] 2[ 

  ) . أل (  ، مادة  اللغةبتهذي األزهري ،  .1/41 األماليالقالي ، : ينظر . األول : األلُّ  ] 3[ 

 من رمل ، ثم يجلـس        فيضعونها على قَوزٍ   يأخذون خشبةً هذا معنى لعبة للصبيان يجتمعون ف     : " حلّوا   أال ] 4[ 

خرى ، فينـادون    زن ارتفعت األ  رعلى أحد طرفيها جماعةٌ وعلى اآلخر جماعة ، فأي الجماعتين كانت أَ           

ه التـي   وهـذ : أي خَفِّفوا من عددكم حتّى نساويكم في التّعديل ، قال           ) أال حلّو    ( أصحاب الطرف اآلخر  

   ) .           ألل (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، " حلوقة لزُّتسميها العرب الدوداة وا
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 }31{   

، حينهـا بعـث      األسدي لعالقة امرئ القيس بابنة القيصر ، فوشى بـه             الطماح نطفَ          

 فلبسها فتنـاثر  – أنقرة بيوم ه قبل وصول- القيس رسوال معه الحلة المسمومة  القيصر إلى امرئ  

  ]طويل ال                 [                                                  : )1(ثم قال. لحمه 

                                                 
  . 10/79 و 8/550  و1/333خزانة األدب  ، البغدادي ، 1/110 الشعر والشعراءابن قتيبة ، : ينظر  )1(
  

  :التخريج 

 كاملة أبـو    يضاً، ورواها أ   93 – 89 براهيمإمحمد أبي الفضل    :  قيق، تح   الديوان           القصيدة كاملة في  

 الجمـل فـي     فـي   ]16 [  وروى الفراهيدي البيت    .216 – 214  القيس شرح ديوان امرئ  جعفر النحاس في    

     ، والبيـت   ) قـر  (  مادة  ]6 [ ، وعجز البيت   ) شعب (  مادة  ]4 [  البيت العين في   ، وروى أيضاً   184 النحو

فـي    ]6 [ وروى ابن السكيت البيـت    .  225 الخيل في  ]12 [ عبيدة البيت  وروى أبو .  ) عير (  مادة  ]13[ 

وروى المبـرد   .  1/110 الشعر والـشعراء  في    ]7 - 5 [ وروى ابن قتيبة األبيات   .  1/128 صالح المنطق إ

وروى ابـن  .  64 قواعد الشعرفي    ]5 [ وروى ثعلب البيت  .  2/309 الكامل في اللغة واألدب   في    ]5 [ البيت

          مـادة   ] 12 [ ، والبيـت   ) حجـر  ( مـادة  ] 6 [ ، والبيت  ) خزن (  مادة  ]5 [ يت الب جمهرة اللغة دريد في   

وروى قدامـة بـن     .  27  الموشى في  ]5 [ وروى الوشاء البيت  .  ) طمو (  مادة  ]16 [ ، والبيت  ) جرض( 

مدي وروى اآل  . 2/42 األماليفي    ]4 [ وروى أبو علي القالي البيت    .  153 نقد الشعر في    ]11 [ جعفر البيت 

 مادة ] 6 [  البيتتهذيب اللغـة وروى األزهري في  .  1/216 والبحتري الموازنة بين أبي تمام   في    ]1 [ البيت

وروى ابـن جنـي     .  ) ضرج ( مادة ] 12 [ ، والبيت  ) كفن (  و  )حرج (  مادتا  ]6 [ ، وعجز البيت   ) قر( 

.  ) قـرر  (  و  ) حـرج  ( مادتا ] 6 [  البيت صحاحلوروى الجوهري في ا   .  2/83 الخصائصفي    ]4 [ البيت

 ديوان المعاني في    ]11 [  البيت ، وروى أيضاً   1/22 جمهرة األمثال في    ]5 [ البيتكري  وروى أبو هالل العس   

   وروى الثعالبي البيـت   .  384 و 89 ] 11 [ ، والبيت  430 ] 5 [  البيت  الصناعتين وروى أيضا في   ، 2/109

ورواه أيـضاً فـي     ،   101 رسالة الغفران في    ]1 [ وروى المعري صدر البيت   .  251 دابلباب اآل في    ]5[ 

،  ) حـرج  (  مـادة   ] 6 [ البيت المحكم والمحيط األعظم   في   وروى ابن سيده   . 586 والشاحج رسالة الصاهل 

العمدة في  في  وروى ابن رشيق القيرواني     .  ) غزو (  مادة  ]16 [ ، والبيت  ) ثهل(  مادة    ]12 [ وعجز البيت 

فـي    ]5 [ البيـت روى ابن عبد البر القرطبي      و.  2/52 ] 11 [ ، والبيت  1/173 ] 1 [  البيت محاسن الشعر 

 ، وروى   58 أماليـه  التنبيه على أوهام أبي علي في     في    ]16 [ البيت البكري   وروى.  1/82 بهجة المجالس 

أسـاس  فـي     ]5 [ وروى الزمخشري البيت  .  1/25 فضل المقال في شرح كتاب األمثال     في    ]5 [ البيتأيضاً  

وروى ابـن   .  380 عـراب المفصل في صنعة اإل   في    ]16 [ ، وروى أيضا عجز البيت     ) خزن (  مادة البالغة

 الحماسـة المغربيـة   فـي     ]5 [ البيـت  اويروروى الج  . 3/151 التذكرة الحمدونية في   ] 5 [ حمدون البيت 

 لسان العرب وروى ابن منظور في     .  203تحرير التحبير   في    ]11[  البيتروى ابن أبي اإلصبع     و.  2/1219

 مـادة       ]12 [ ، والبيت  ) كفن( مادة   ] 6 [ ، وعجز البيت   ) قرر ( و ) حرج (  و  )رحل ( المواد ] 6[  البيت
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اْتُــهفَــتْ آيــمٍ عسرــاْنِ)1(ومنْــذُ َأزم 
 

 قفَاْ نَبـك مـن ذكْـرى حبِيـبٍ وعرفَـاْنِ           
 

 ]1[   

ــاْنِ بهر فاْحــصم ــيرٍ فــوبكَخَــطِّ ز
 

 حــب ــاْ فََأص هلَيع يــد عب ــج جــتْ ح  تَْأتَ
 

 ]2[   

عقَاْبِيــَل ســقْمٍ مــن ضــميرٍ وَأشْــجاْنِ
 

ــتْ   جيفَه ــع يمالْج ــي ــا الْح تُ بِهــر  ذَكَ
 

 ]3[   

كُلَى مـن شَـعيبٍ ذَاْتُ سـح وتَهتَـاْنِ         
 

ــاْ   كََأنَّه اْءدــر ــي ال ف يعــو متْ دحــس  فَ
 

 ]4[   

                                                                                                                                               
 و ) غزا (  مادتا  ]16 [ ، والبيت  ) عير (  مادة  ]13 [ ، والبيت  ) ثهل ( مادة ] 12 [ ، وعجز البيت   ) ضرج( 

  ]5[  وروى القزويني البيت.  7/111 في فنـون األدب  نهاية األربفي    ]5[  البيتوروى النويري   ) . مطا  ( 

 . 1/172مغنـي اللبيـب     في   ] 16 [  األنصاري البيت  وروى ابن هشام   . 221 يضاح في علوم البالغة   اإلفي  

فـي    ]9 - 1 [ لرحيم العباسي األبيـات   وروى عبد ا  .  2/259 خزانة األدب في    ]11 [ وي البيت وروى الحم 

 - 5 [  ، واألبيـات   10/79 و 8/550 ] 5 [ البيتخزانة األدب   وروى البغدادي في    .  3/284معاهد التنصيص   

،  2/140 ] 7 [ ، والبيـت   3/44   ] 5 [  البيت  األكم في األمثال والحكم     زهر وروى اليوسي في  .  1/333 ] 7

 المحاضرات في األدب واللغـة    في   ] 5 [  البيت ، وروى أيضاً   3/139 ] 16  [والبيت ، 1/316 ] 13 [ والبيت

        مـادة  ] 12 [ ، والبيـت   ) قـرر  (  و  )حـرج  (  مادتا  ]6 [ البيتتاج العروس   في   وروى الزبيدي .  1/165

  . ) عير (  مادة] 13 [ ، والبيت ) ضرج( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اختالف الرويات

 .محمد أبي الفضل إبراهيم :  تحقيق ، الديوانالقصيدة كاملة حسب رواية 

   ." آثاره " شرح ديوان امرئ القيس في )1(

  

  :ضوء على الشعر 

  ) .عرف ( ، مادة  لسان العربن منظور ، اب:  ينظر . العلم:  العرفان ] 1[ 

  . ) زبر ( ، مادة العين،  الفراهيدي:  ينظر.  الكتاب:  الزبور ] 2[ 

 ]3 [ الزبيـدي   ) عقبل ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر. بقايا العلة والعداوة والعشق     :  ابيلقَالع ،  ،

  . ) عقبل ( مادة ،تاج العروس 

 ]4 [ ـ الكُ.  ) سحح ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  من فوق واشتد انصبابه       سال أي :  حُّالس :  ىلَ

  تهـذيب ،   األزهـري :  ينظـر  . يم المزادة  تحت العروة على أد    زرخْ؛ وهي رقعة مستديرة تُ     يةلْجمع كُ 

:   ينظـر   .هي المزادة الضخمة  : ، ويقال    قاء البالي  الس - في البيت  - : بيعالشَّ.  ) كلى ( ، مادة اللغة  

،  الجـوهري :  ينظـر . ابع في القطـرات     تَيالن والتَّ الس:  انتَهالتَّ.  )  شعب  (، مادة  العين،   الفراهيدي

  . ) هتن ( ، مادة الصحاح
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ــواْه بِ س ءــي ــى شَ ــيس علَ ــزاْنِفَلَ خَ
 

  اْنَهــس ــه ِل لَيع نــز ــم يخْ ــرء لَ ِإذَا الْم 
 

 ]5[   

)3( َأكْفَـاْني  )2(علَى حرجٍ كَـالْقَر تَخْفـقُ     

 

ــاْبِرٍ    ج ــة ــي رِحاْلَ ف ــي نيــاْ تَر 1(فَِإم( 
 

 ]6[   

نْــهــاْنٍ فَكَكْــتُ الْغُــلَّ عع4(و(ياْنفَفَــد 
 

 وــر ــاْ رب مكْـ ــررتُ وراْءهفَيـ  بٍ كَـ
 

 ]7[   

فَقَــاْموا جميعــاً بــين عــاْث ونَــشْواْنِ
 

   ةرحــس ــتُ بِ ــد بعثْ ــدق قَ ــاْنِ ص تْيفو 
 

 ]8[   

                                                 
 :اختالف الروايات 

  " .سابح " الصحاح ، وإصالح المنطق  في )1(

  " .تحمل  " لسان العرب ، وتهذيب اللغةفي  )2(

  " . أركاني " إصالح المنطق  في )3(

  " .القد عند " معاهد التنصيص في  )4(

  

  : ضوء على الشعر

 ، ، الزمخـشري   ) خـزن  ( ، مادة  جمهرة اللغة ،   ابن دريد  : ينظر.  ر يكتم السِّ  -  في البيت  - : يخزن ] 5[ 

  . ) خزن ( ، مادة أساس البالغة

،  تهذيب اللغة ،   األزهري:  ينظر.  من مراكب الرجال دون النساء    :  ، وقيل  من مراكب النساء  :  الةحالرِّ ] 6[ 

 سرير يحمل عليـه     -  في البيت  - : جرالح.  ) رحل ( ، مادة تاج العروس   ،   ، الزبيدي  ) حلر ( مادة

(  ، مـادة     الـصحاح هري ،   الجو:  ينظر.  لى بعض  إ ه بعض دُّشَخشب ي  هو:  ، وقيل  لمريض أو الميت  ا

.  لنـساء مركب من مراكـب ا    :   رُّالقَ.  ) حرج ( مادة ، المحكم والمحيط األعظم  ،  ، ابن سيده    ) حرج  

.  ) حرج ( ، مادة  عظمالمحكم والمحيط األ  ،   ، ابن سيده     1/128 صالح المنطق إكيت ،   ابن الس :  ينظر

 اشتدتْ علَّتُه صـنع لـه       ، فلما   القيس في بالد الروم    ي التغلبي ، وكان مع امرئ     نَهو جابر بن ح   :  جابر

 ، ، الزبيدي  ) حرج(  ، مادة    لسان العرب ، ر  ابن منظو : ينظر  . جابر من الخشب شيئاً كالقرِّ يحمُل فيه        

  . ) حرج(  مادة ،العروس  تاج

فداءه فأنقذه  ذا أعطى   إأي فداه وفاداه     : فدى.  ) عنو ( ، مادة  العين،   الفراهيدي:  ينظر.  األسير:  العاني ] 7[ 

  . ) فدى ( مادة ،صحاح ال،  الجوهري:   ينظر .كاءد فتُلْعج:  ذا قال لهإ وفداه بنفسه ، وفداه ؛

، مـادة    تاج العروس   ،   الزبيدي:  ، ينظر  خر الليل آالصبح   ليبقُ ؛ وهو  رحمن المجاز هي الس   :  ةرحالسُّ ] 8[ 

ابـن   : ينظـر  . ، أي أفسد وأسرع في الفساد      اناًثَيوثا وع ي وع اًثَيمن عاث يعيث ع   :  العاثي.  ) سحر( 

،   لسان العـرب   ن منظور ،  اب:  ينظر. ر  كْ السُّ نيِّب:  شوانالنّ.  ) عيث ( ، مادة  لسان العرب ،   منظور

  ) .نشا ( مادة 
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علَى ذَاْت لَوث سهرة الْمـشْيِ مـذْعاْنِ       
 

    ــه ــتُ نياْطَ قَطَع ــد ــد قَ يعب قــر  وخَ
 

 ]9[   

ــاْور 1َ(تَع(ــاْنِ  ف ــفَ حنَّ ــلُّ َأوطَ ــه كُ ي
 

   ــه ــد هبطْتُ ــاْ قَ ــَألْواْنِ الْفَنَ ــث كَ غَيو 
 

 ]10[   

ــر يٍ غَيــر ج نيــاْن ــز والَْ  واْنِ)3(َأفَ  كَ
 

ــٍل  ــى هيكَ ــَؤاِْله)2(علَ ــَل س قَب ــك يطعي  
 

 ]11[   

ــالْنِ خِ ثَهاْرِيــم ــدلَّتْ مــن شَ ــاْب تَ عقَ
 

  الظِّبــاْء اَألعفَــرِ انْــضرجتْ لَــهكَتَــيسِ 
 

 ]12[   

 الْوجـه حـساْنِ    )6(قَطَعتُ بِساْمٍ سـاْهمِ   
 

 قخَر4(و(       لَّةـضـرِ قَفْـرٍ ميالْع فوكَج )5( 
 

 ]13[   

                                                 
 :اختالف الروايات 

  " .تعاون  " شرح ديوان امرئ القيس في )1(

  " .سابح  "  الصناعتينفي )2(

  " .غَيرِ  " شرح ديوان امرئ القيسفي  )3(

  " .وواد " تاج العروس  ، ولسان العرب ، وعظمالمحكم والمحيط األ، وتهذيب اللغة في  )4(

  ".مضلَّة " شرح ديوان امرئ القيس في  )5(

  " .ساهم " زهر األكم في األمثال والحكم في  )6(

  

  :ضوء على الشعر 

ـ   ق فيها الرياح ، و    رخَتَاألرض الواسعة تَ  "  : قرالخَ ] 9[      ، مـادة         الـصحاح الجـوهري ،    " . وق  رجمعهـا خُ

ـ عالتَّ : اطي، والنِّ   به القلب  قَلِّق غليظ ع  رع:  طوالنَّ،  ) خرق  (  ـ . ق  لُّ    أسـاس الزمخـشري ،    : ر  ينظ

  . هي كثيـرة اللحـم والـشحم      :  ، وقيل  ؛ هي القوية   من النوق :  وثذات اللَّ ) . نوط  ( ، مادة    البالغة

ابـن  : ينظر  . من النوق ؛ اللَّيِّنَةُ الوطيئة      : ة  السهو) . لوث   ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر

،  األزهـري :  ينظـر  . السالمة واالنقياد :  عانذْ الم  .) سهو   ( ، مادة  المحكم والمحيط األعظم  ،  ه  سيد

   .) ذعن ( مادة ، تهذيب اللغة

ابن :   ينظر  .رضحشيشة ترتفع عن األ   :  ، وقيل  حب أحمر  هو شجر ذو  :  ، وقيل  ب الثعلب نَع:  انَالفَ ] 10[ 

:  ينظـر  . السحابة مسترخية الجوانب كثيرة المـاء     :  فاءطْ، الو  ) فني ( ، مادة  لسان العرب ،   منظور

) . وطف  ( ، مادة   العباب الزاخر واللباب الفاخر     الصاغاني ،   ) . وطف  (  مادة   ، الصحاح   ، الجوهري

بـل    ؛ وهي التي لها حنين كحنـين اإل        اننَّحاب الح ، والس   الحنون الريح: البكاء الشديد ، ويقال     : الحنَّان  

  . ) حن ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده : ينظر . ي صوت يشبه صوتها أ
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كَماْ ماَْل غُـصن نَـاْعم بـين َأغْـصاْنِ         
 

ــاْفَ   ــداْفع َأعطَ 1(ي(ــاْ بِر طَاْيالْم ــه كْن 
 

 ]14[   

ــاْنِ   ــاْء وَأركَ هز يذ وــد الْع ــاْر يد
 

 )2(ومجـــرٍ كَغُـــالَّنِ اُألنَـــيعمِ بـــاِْلغٍ 
 

 ]15[   

ــاْنِ  سبَِأر نــد ــاْ يقَ م ــاْد ــى الْجِي وحتَّ
 

 )5( مطـيهم  )4( بِهِم حتَّـى تَكـلَّ     )3(مطَوتُ 
 

 ]16[   

                                                 
  :ضوء على الشعر 

:  ينظر. البطيء  :  الواني.  ) كزز ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :   ينظر  .ينبسط الذي ال :   زُّالكَ ] 11[ 

  . ) أنا ( ، مادة العين،  الفراهيدي

      ، مـادة   المحكم والمحـيط األعظـم    ،  ابن سيده    : ينظر . ةٌرم ح ه؛ الذي تعلو بياض    باءظمن ال  : األعفر ] 12 [ 

ـ وانْ   تْطَّح انْ -  في البيت  - : تْجرضانْ.  ) عفر ( ، مادة تاج العروس   ،   ، الزبيدي  ) عفر(  .  تْضقَ

.  ) ضـرج  ( ، مـادة    لسان العرب  ، ، ابن منظور  ) ضرج   ( ، مادة  ذيب اللغة ته،   األزهري:  ينظر

جبل ضخم في   :  النهثَ.  ) شمرخ( ة  ماد ،تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر . رؤوس الجبال :  ماريخالشَّ

   الـروض المعطـار   ،   ، الحميـري   2/88 معجم البلدان ،   الحموي:  ينظر.  ةياِلفي الع :  وقيل ، اليمن

151.   

 ] 13 [ الجف  و : كل واد    عند العرب هو ج عير ( ، مادة  لسان العرب ،    ابن منظور  :ينظر  . ف  و (  .العري  :

معجـم البلـدان    ،    الحموي : ينظر   . موقعهد  دح لم ي   واد - في البيت  –، وهو    اسم لعدة جبال ومواضع   

ـ   هريغَبا فَ صن خ موضع كا  اسم:  ن العير في البيت    ، وذكر الفراهيدي أ    4/172  ، وكانـت    رهفَقَْأ الدهر فَ

ـ .  ) عير ( ، مادة   العين : ينظر. العرب تستوحشه    المينظـر   .الـضالل وعـدم االهتـداء     :  ةلَّض   :

:  ينظر.  الفرس المشرف الرافع رأسه وعينه    :  اميالس.  ) ضلل ( ، مادة  أساس البالغة ،   الزمخشري

،   على كريهة الجـري    َلمذا ح إتقال للفرس   :  ساهم الوجه .  215  القيس شرح ديوان امرئ  ،   النحاس

  المحكـم  ،، ابـن سـيده       ) سهم ( ، مادة  العين،   الفراهيدي:  ينظر.   مِّبوس الوجه من اله   ع: وم  هوالسُّ

  . ) حسن ( ، مادة لعين، ا الفراهيدي:  ينظر.  ن جداسالح:  انسالح.  ) سهم ( ، مادة والمحيط األعظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

 " .أركان  " شرح ديوان امرئ القيس في )1(

  " .اُألنَيعن باِلغٌ " المعاني الكبير  في )2(

 " .سريتُ " لسان العرب ، والمحكم والمحيط األعظم ، وفي " غَزوتُ " المعاني الكبير  في )3(

  " .يكلَّ  " لسان العرب في )4(

 المحكـم والمحـيط   وفي  " . غزاتهم  " الجمل في النحو    ، و المعاني الكبير   ، و شرح ديوان امرئ القيس      في   )5(

  . " مهيُّزغَ" لسان العرب ، واألعظم 
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ــ ــواْف مــن نُ ع ــه لَيــاْنِع قْبعرٍ ووس
 

 وحتَّى تَـرى الْجـون الَّـذي كَـاْن باْدنَـاً           
 

 ]17[   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

  :ضوء على الشعر 

مفـرد  :  كن الرُّ  ) .عطف(  ، مادة  األعظم المحكم والمحيط  ،ابن سيده    :  ينظر  .الجوانب:  األعطاف ] 14[ 

       ، مـادة   العـين ،   الفراهيـدي :   ينظر  .هامقوائ:  ، ويقال  ؛ قوتها في أعضائها    ، وهي في الناقة    أركان

  . ) ركن( 

 ]15 [ المـ  :  نالَّالغُ.   )مجر ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر. الجيش العظيم   :   رُّج ،  الواحدها غَ

ـ اُأل.  2/912المعاني الكبير   ،   ابن قتيبة :  ينظر.  ير الشجر وهو الوادي الكث   ،  بلفـظ التـصغير   :  معينَ

 . الكثـرة واالرتفـاع   :  هاءالز.  1/273 معجم البلدان ،   الحموي:  ينظر.  – لم يحدد موقعه   - موضع

  . 2/912المعاني الكبير ،  ابن قتيبة:  ينظر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشعر 

 ] 17 [ الجاألبيض ، وهو من الخيل ومن األبل         : نو األدهم الـصحاح ،   الجـوهري :   ينظر  . السواد  الشديد  ،

          ، مـادة   المحـيط فـي اللغـة     ،   الصاحب بن عبـاد   :   ينظر  .السمين:  ن والبدين الباد.  ) جون ( مادة

العبـاب الزاخـر    ،   الصاغاني:   ينظر  .تستدير على شيء  التي  طير والسباع   من ال :   العوافي  .) بدن( 

  . ) عوف ( مادة ، واللباب الفاخر
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 }41{   

إن هذه األبيات هي  : ، ويقال قال امرؤ القيس هذه األبيات في أنقرة لما أيقن الموت         

   ]مخلع الرجز             [                            :         )1( به قبل موتهمآخر شيء تكلَّ

  
  

هنْجِـــــــــــــرثْعم نَـــــــــــــةطَع ب2(ر(

 

 ]1[   

                                                 
 شرح ديـوان امـرئ    ، النحاس ،     349محمد أبي الفضل إبراهيم     :  ، تحقيق    الديوانامرئ القيس ،    :  ينظر   )1(

ـ ،   ابن قتيبـة   ، ) ثعجر ( ، مادة  العين،   ، الفراهيدي  122 القيس ،  1/121  و 1/111 شعر والـشعراء  ال

      ، مـادة   لـسان العـرب   ،   ، ابن منظور   9/12 خائرذالبصائر وال ،   ، التوحيدي  9/74 األغاني،   األصفهاني

معاهـد  ،   ، العباسـي   32 و   31الروض المعطار   ،   ، الحميري  1/271 معجم البلدان ،   ، الحموي  ) ثعجر( 

  ) .ثعجر ( ، مادة تاج العروس ،  ، الزبيدي 1/333خزانة األدب ،  ادي ، البغد1/13التنصيص 

  

  : التخريج

ورواها النحاس أيضاً    . 349 براهيمإمحمد أبي الفضل    : ، تحقيق    الديوان في   ] 5 – 3 ، 1 [ األشطر          

  ) .ثعجـر ( مادة   العينفي   ] 5 ، 2 ، 1 [ وروى الفراهيدي األشطر   . 122 امرئ القيس شرح ديوان    في

  ] 5 ، 3 - 1 [  األشطر ، وروى أيضاً   1/111 ] 5 ، 2 ، 1 [ األشطرالشعر والشعراء    في   ن قتيبة وروى اب 

 ، 3 – 1 [ وروى التوحيدي األشطر  .  9/74 األغانيفي   ] 5 ، 3 – 1 [وروى األصفهاني األشطر    .  1/21

 . 1/204 سـتعجم ا معجم مـا  في   ] 5 ، 2 ، 1 [ وى البكري األشطر  رو.  9/12 البصائر والذخائر في   ] 5

 ،     1[  األشـطر     وروى الحمـوي    ) .نقر (  مادة كم والمحيط األعظم  المحفي   ] 5 [  الشطرة وروى ابن سيده  

مـادة          ] 5 ،   2 ،   1[  األشـطر    لـسان العـرب   وروى ابن منظور في      . 1/271 معجم البلدان في   ] 5 ،   2

 الـروض المعطـار    في   ] 5 ، 3 – 1 [ األشطر وروى الحميري ) . نقر  ( مادة   ] 5[ ، والشطرة   ) ثعجر  ( 

 األدب خزانةوروى البغدادي في    .  1/13معاهد التنصيص    في   المقطوعة كاملة  وروى العباسي .  32 – 31

 العـروس   تاج وروى الزبيدي في  .  8/551 ] 5 ، 3   – 1 [  ، واألشطر  1/333 ] 5 ، 2 ، 1 [  األشطر

  . ) نقر (  مادة] 5 [ والشطرة،  )ثعجر (  مادة] 5 ، 2 ، 1 [ األشطر

  

 :اختالف الروايات 

 " .وطعنة مثعنجـره    " البصائر والذخائر   ، و األغاني  ، و الشعر والشعراء    ، و  شرح ديوان امرئ القيس    في   )2(

كـم طعنـة     " خزانـة األدب    وفـي   .  "وطعنة مسحنفره   "  خزانة األدب و،  اءرالشعر والشع و،   العينوفي  

  " .مثعنجره 
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 هرنْفحــس ــة مـــــــــــ )1(وخُطْبـــــــــــ

 

 ]2[   

هــر ــة متَحيــــــــــــ )2(وجفْنَــــــــــــ

 

 ]3[   

 هــر ــصيدة محبــــــــــــ وقَــــــــــــ
 

 ]4[   

 هــَأنْقَر ــداً بِـــــــ ــى غَـــــــ )3(تَبقَـــــــ

 

 ]5[   

  

  

  
                                                                                                                                               

  :الشعر ضوء على 

 ]1 [ ثْالمفي البيت  - :ر  جِنْع  -  نْ هو الممادة  لسان العرب  ابن منظور ،   :  ينظر  . من الماء والدمع    السائلُ بُّص ، 

  . ) ثعجر ( ، مادةتاج العروس ،  ، الزبيدي ) ثعجر( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 ] 2 [ ، والـشطرة   براهيممحمد أبي الفضل إ    : ، تحقيق  الديوانحسب رواية    ] 5 – 3 ، 1 [ ألشطرا          

   .  القيسشرح ديوان امرئحسب رواية النحاس في 

  " .رب خطبة مسحنْفره " البصائر والذخائر  ، واألغاني، والشعر والشعراء  في )1(

الـشعر    وفـي   " . رب جفنـة متْعنْجِـره       " العـين ، وفي   " ره  وجفنة مدو " شرح ديوان امرئ القيس      في   )2(

 " خزنة األدب ، و المعطار   الروضو ، البصائر والذخائر وفي  " . وجفنة مثْعنْجِره   " األدب   خزانةو، والشعراء  

 هثْرعدمعاهد التنصيص وفي " . وجفنة م " هتْرعدم الشعر والشعراء وفي " . وجفنة" هرِّرتَحوجعبة م . "  

     البصائر والـذخائر  وفي  ، " حلت بأرض َأنْقَره     " األغانيوفي  ، " تدفن غدا بَِأنْقَره    " الشعراء والشعراء    في   )3(

، األدب  نـة   اخز، و المعطـار    الروض، و  لسان العرب ، و  المحكم والمحيط األعظم   وفي    ،" هرقَنَْأبِمتروكة  " 

  . " هرقَنَْأفن غدا بِتد" تاج العروس و
  

  :ضوء على الشعر 

 ]2 [ المسفي البيت  - : رفَنْح  - الس الزبيدي  ،   ) ثعجر ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :   ينظر  . الكثير ُلي 

  . ) ثعجر ( مادة ،تاج العروس ، 

ـ رموضع في بالد الروم من أرض الشام به مات امرؤ القيس بن حج       :  أنقرة ] 5[  دى انـصرافه مـن عنـد     ل

  . 31الروض المعطار ،  ، الحميري 1/371البلدان معجم ،  الحموي:   ينظر .القيصر
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 }51{   

  ]الطويل  [  :    )1(عمل فيه السم في أمر هجائه لقيصر الرومقال امرؤ القيس بعد أن         

  
ــاْ   ياْفالْقَو ــه يتُ فرــي س ــد ــه وقَ ِإلَي

 

 ظَلَمــتُ لَــه نَفْــسي بِــَأن جِْئــتُ راْغبــاً 
 

 ]1[   

وبِالصاْعِ يجزى مثْـَل مـاْ قَـد جزاْنيـاْ         
 

  ظَلَمتُــهفَــِإن َأك مظْلُومــاً فَقــدماً   
 

 ]2[   

  
  

 

                                                 
   .228المحاسن واألضداد الجاحظ ، :  ينظر )1(

  

  :التخريج 

   .228 المحاسن واألضداد:   ينظر .اقتصرت رواية البيتين على الجاحظ دون غيره
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 }16{   

  )1(البراء بن قيس

         قال البراء بن قيس يتشوقُ إلى زوجه حذْفَة بنت الحمحام بن أوس الحميـري ، وهـو                 

  ]الكامل  :                                              [ )2 (محبوس عند كسرى أنوشروان

ــجفَ ــنُمبِونُ ُأس ــفَّ فَة ــ الْقُ صِلعنْ
 

 ِلمجــد فالْوىاللِّ بِــةَذْفَــر حاْ داْيــ 
  

 ]1[   

ِلو اَألمِاْ عــدعــ بكقــالْ يم لَــنِإ
 

ــ  الَْلب  ْ كــر ــيغُ م نح ــل ــٍلي حٍِلاْ ص 
  

 ]2[   

ــتُ كَاْذَِإو الْ كَرِهــم ــاْه ــم لَ )3 (ِل تُثْقَ

 

ــاْكَ  ــاْذَ ِإتْنَ ــضبتْ ع غَ ــتْلَّظَ تَيلَ م 
  

 ]3[   

وــم ــنىتَ بِ تَع ــع ــمِلْ ــءي شَ ِلَأس تَ
 

 اْذَِإوتْ ِلــَأ رجِنَّــي ةً عــتْ لَلَــماْه 
  

 ]4[   

 
                                                 

لم تحدد المصادر التراثية شخصية بعينها تحمل هذا االسم في العصر الجاهلي ، بل اختلفت فيما بينها فـي                    )1 (

 :ينظـر   . هو رئـيس كنـدة       باألهتم و  الملقب) البراء بن قيس    ( فهذا األصفهاني يذكر    ، نسبة هذا الشاعر    

البراء بن قيس بـن     ( بن هذيل األندلسي عن شخصية أخرى تحمل اسم         افي حين يتحدث     . 16/227 األغاني

أما  . 97 ة الفرسان وشعار الشجعان   حلي: ينظر  ) . الغرافة  ( وهو صاحب الفَرس المشهورة باسم      ) عتاب  

 . يذكر شيئاً عن نسب هذا الـشاعر         دون أن )  بن قيس    البراء( ياقوت الحموي فقد ذكر األبيات ونسبها إلى        

وقد وقف أحمد مختار البرزة على هذه األبيات ناقالً إياها من يـاقوت دون أن                . 5/57 معجم البلدان : ينظر  

ويبـدو   . 85 ، حاشية    األسر والسجن في شعر العرب    : ينظر  ) . البراء بن قيس    ( يعرف هذا األخير بنسبة     

 هو رئيس كندة ، إذ إن هذا الشاعر كان أسـيراً حـسب              – صاحب األبيات    –لي أن البراء بن قيس المذكور       

رواية ياقوت في سجون الفرس زمن أنوشروان ، ومن المعروف أن العداء بين كندة والفرس كان قد نـشب                   

  .قبل أنوشروان واستمر إلى ما بعد نهاية مملكة كندة 

   .5/57 معجم البلدانالحموي ، :  ينظر )2(

  :التّخريج 

وروى  . 5/57 معجم البلـدان    في  للبراء بن قيس    ناسباً إياها   ]4 – 1[ روى ياقوت الحموي األبيات               

  ) .نقل  ( و) ظلم (  ، مادتا لسان العرب فيدون نسبة  ] 3 [ ابن منظور البيت

  :اختالف الروايات 

   .معجم البلدان حسب رواية ياقوت الحموي في    األبيات كاملةً

وإذا " بهذه الصورة أيضا    و" بتُ كالمها لم تَقْبِل     وإذا طل "  بهذه الصورة     لسان العرب   هذا البيت في   عجز  جاء )3(

  " .طلبتُ كالمها لم تَنْقَِل 

  :ضوء على الشِّعر 

 .ذفة زوج البراء بن قيس ضع في ديار حامو: اللوى والمجدل وأسنمة وقف العنصل  ] 1[ 
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  )1(البراقُ بن روحان التّغلبي

 ولكن عمه منعه إياها ، وعندما       – ليلى العفيفة    –          أحب البراقُ ابنة عمه ليلى بنت لكيز        

وفي إحدى الوقعـات مـع      . )2(أسرت ليلى من قبِل الفُرس خاض البراقُ عدة حروب لتخليصها           

ثم حمل جسد أخيه وغسله مـن       . عنه قومه وبقي البراقُ وحيداً      الفرس قُتَل أخوه غرسان فرحل      

  ]الطويل : [  )3 (الدم والتّراب ، وفرشَ فرشا له من ديباج ، ثم انـعطفَ عليه وقبلََه وأنشأ يقول

نِ رمــالِْل مــناْمــن ِلَألجيمــزجِّ
 

 ىغنَــِئمِ والْاْغَنَــ بِالْيِلاْ رِجــتَولَّــتْ 
  

 ]1 [ 

                                                 
 هو أبو نصر البراق بن روحان بن أسد بن بكر بن مرة ، شاعر جاهلي من أقارب المهلهـل ، أصـله مـن                        )1(

شعراء النّصرانية  ، شيخو ، لويس ،   2/47األعالم  الزركلي ،   : ينظر  . اليمن ، وشهرتُه وإقامتُه في البحرين       

 م  2005معجم الشّعراء من العـصر الجـاهلي حتّـى عـام            ن ،    ، جبوري ، كامل سليما     141في الجاهلية   

 . 82 العصر الجاهلي  ، الطّريفي ، يوسف عطا ،        1/35موسوعة شعراء العرب     ، شامي ، يحيى ،       1/345

شـعراء  خو ،   شـي لويس  . ظفر بها بعد عدة وقعات      حارب الفرس لتحرير ابنة عمه ليلى من األسر ، حتّى           

 موسوعة شعراء العـصر الجـاهلي      ، الروضان ، عبد عون ،        147 – 146 ،   141 يةالنّصرانية في الجاهل  

16.   
موسوعة الـشّعر    ، شامي ، يحيى ،       144 ،   141شعراء النّصرانية في الجاهلية     شيخو ، لويس ،     :  ينظر   )2(

 الرحمن ،    ، المصطاوي ، عبد    16موسوعة شعراء العصر الجاهلي      ، عبد عون ،       ، الروضان  1/35 العربي

الـشّعراء   مشاهير ، مهنا ، علي وآخر ،        406تراجم أعالم النّساء     ، رضوان ،     د ، عبو  197أعالم النّساء   

   .203واألدباء 

   .146 شعراء النّصرانية في الجاهليةشيخو ، لويس ، :  ينظر )3(

  

  :التّخريج 

   .ليةشعراء النّصرانية في الجاهالمقطوعة كاملةً رواها لويس شيخو في 

  

  :ضوء على الشّعر 

 ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  . منها يزجي الراعي الماشية ؛ أي يدفعها ويسوقها         : المزجى   ] 1[ 

: ينظـر   . هما السعي والرمل ، أما الرمُل فهو الهرولة دون المشي وفوق العدو             : الرمالن  ) . زجي  ( 

  ) .رمل ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) رمل ( ، مادة  لسان العربابن منظور ، 
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ــاِْإي ــنْب صوِاً وــي ــي الْ فعاْمــ رِك نِاْفَ
 

ــ  ــدوداْونَ اْا نبِالر ءــح يــم ــقْ ِل فَلَ ُأط 
  

 ]2[  

غَرــو قْاْسم ــن ــدوتُ ــواٌْل بِ نِاْرِ ه
 

 اًاً مكَرمــمي ســلي ُأمِّــىب ِإلَــوَأُؤ 
  

 ]3[  

ــب ِل ــملَ اْمــ َأد عــلِّو ــس  بِكُ نِاِْل
 

 يعتاْطَــ رهرك الــديتْــ ْ  الَرك مــنَأَأتْــ 
  

 ]4[  

ــ ــلِّ ِإغَـ ــدِّيتاْراْبِكُـ ــنَ  بِحـ نِاْسـ
 

 َأخي عمو ينـ  ي ـ ي الْ  ف ـ  وخُطُ صبِاْبِ وحي 
  

 ]5[  

ــ مقَووــس ِلاْتُ عيــد صو ــص ح اْرني
 

1 اْفَلَم عاْ دنـ  ي ـ ا   ي ب ور ـ ن اْح  لَـم ن  ـمَأخ  
  

] 6[  

بغَيوف ــه ــتُـ ــيـ ــوه بِغَيـ نِاْرِ تَـ
 

ــ  ــصطَعنْ ــرتُ بِنَ ــةَ محِ جبمِل ال اْهــك  ِل
  

 ]7[  

ــ ــمومزقْ ــَل الْتُ شَ ــالْجنْ النِخَود بِ
 

ــ  ــ تُدلْوجنْ ماْعررــض ــاً بِ ص ةرِمٍاْب 
  

 ]8[  

  

  

  

                                                 
  : الشّعر ضوء على

 :ينظـر   . وال يسمى صنواً حتّى يكون معه آخر ، فهما حينئذ صـنوان             . صنو الرجل ؛ أخوه     : الصنو   ] 2[ 

  ) .صنو (  ، مادة تهذيب اللّغةاألزهري ، 

 ، مادة   الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . مالزم لألمر   : والزمه ، ورجٌل لَب     ألب بالمكان إذا أقام به      : الملب   ] 4[ 

  ) .لبب ( 

الـرُّمح ،   : العـسال   ) . خمـم   (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . الخمُّ من النّاس ؛ الضعيف       ] 6[ 

 هاهتزاز ُل ؛ إذا اشتدسعي َل الرُّمحسبيدي ، : ينظر . وعة تاج العروس الزعسل ( ، ماد. (  

لم أعثر على ترجمتهما ولكن يبدو من خالل األبيات أنَّهما عدوان للشّاعر ، وقـد               : مالك ، عمار     ] 8 ] / [ 7[ 

 من إحدى القبائل العربية المناوئـة لبنـي تغلـب    – استناداً لشعر ليلى العفيفة في أرض العجم      –يكونان  

عصارةُ شجرة متَـشوكة ، لهـا أغـصان ،          : الخوالن  . إياد ، وبنو أنمار     : والمناصرة للفُرس ، ومنها     

  تـاج الزبيـدي ،    : ينظـر   . طولُها ثالثةُ أذرع أو أكثر ، ولها ثمر شبيه بالفلفل ، ولها أصوٌل كثيـرة                

نسجم مع المعنى   وقد يكون الشّاعر بذكرِه لهذه الشّجرة إنّما أراد أغصانها بما ي          ) خول  ( ، مادة   العروس  

  .العام للبيت 
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  ]الطويل :                           [  )1(ن           وقال البراقُ أيضاً في رثاء أخيه غرسا

ـ  ـ ء قَتاْبكَ ِل الْيـ سِ ِإذْفُــر اِْئيــاْن نَاْـ كَ
 

ـ اْســتُ ِلغَربكَيــ   يظرِاْنٍ وحــقَّ ِلنَـ
  

 ]1[  

ـ هيى الْ عِ ِإلَ يسرِـ اْج ِإن ـ  ء ـ اْع ناْ كَ ياْد
 

 كَيلَ بتُ عى فَتَ اْنَ الزِّ يرِاْ و غَى الْ دى  وـالس 
  

 ]2[  

ــم بكْ ــوقَحـ ــز يمرِيـ ــاْاً وهـ اْنيـ
 

ــاِْإذَ  ــالْاْ م ــ ع نَه دضــر عــالًاْذَ اً و  بِ
  

 ]3[  

لَيعـ  اْه ـ  يى كَالـس   فَتَ ـ اْمجتَ الْ اْف فَ اْرِي
 

 حــةيضٍ قَبِالً بِــَأراْتَــبح مغْفََأصــ 
  

 ]4[  

اِْليـــاْاً لَـــه ومونَـــاْورقَ ِإخْاْوفَـــ
 

 ــد ــوقَ الْ َأص حبــر ــاْب قُ فياْ درِ غُرــة ب 
  

 ]5[  

ــع عبــ  ــتاْريرجِّ هِجالْ ي نوــاْب ياْك
 

 لحي ـ  فُ نَو ـ   حـشَ  يوِاْى طَ ـ  اْاً س مد حاًف 
  

 ]6[  

اْنيــاْقَ ثَاْاً وبــرنَاْســدب غَرِلتَنْــ
 

 ــن فَمبنِّــ  مــغٌ ع لكَرِي ــةَ ي مــه َأم 
  

 ]7[  

 

                                                 
   .147 شعراء النّصرانية في الجاهليةويس ، شيخو ، ل: ينظر  )1(

  

  :التّخريج 

   .147 شعراء النّصرانية في الجاهليةالمقطوعة كاملةً رواها لويس شيخو في 

  

  : الشّعر ضوء على

 ، مـادة      لسان العرب  ابن منظور ،  : ينظر  . ما طلب   مثٌَل لمن رام أمراً نجح فيه ، وأدرك         : واري الزناد    ] 2[ 

  ) .هيج (  ، مادة المحكم والمحيط األعظمابن سيده ، : ينظر . الحرب : الهيجاء ) . وذي ( 

) . نهـد   ( مادة  تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . الفَرس المرتفع الحسن الجميل الجسيم المشْرِف       : النَّهد   ] 3[ 

  مة    : قَحروي خََل دونة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . دات ،    : البكري  ) . قحم  (  ، مادكَـرمن الب

مـن أسـماء    : الذّبل  ) . بكر  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . وهي حلقة في حلية السيف      

يبدو أنّه نـسبةً    : اليماني  ) . ذبل   (  ، مادة  المحيط في اللّغة  الصاحب بن عباد ،     : ينظر  . الرماح الدقيقة   

  .إلى السيف اليماني أو غيره من أدوات الحرب 

  .                                                      من المجاراة في الشيء والمواكبة : المجاري  ] 4[ 

ما دون الحجـاب ممـا يلـي        :  الحشا   ) .نوى  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . البعد  : النّوى   ] 6[ 

  ) . حشا (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . البطن من كَبد وطحاٍل وكرش وما تَبِع ذلك 
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  )1 ("بهرام جور " بهرام جوبين 

         نشأ بهرام مع العرب في الحيرة ، وكان يقوُل الشًِّعر بالعربية ، ويتكلَّم سائر اللّغـات ،                 

. وقد جرت بينَه وبين خاقان ملك التُّرك وقعات ، منها معركةٌ فيما وراء النَّهر فـي أذربيجـان                   

  ]الوافر  :                            [ )2 (اً بظفرِه بخاقانوفي هذه المعركة قال بهرام مفتخر

ــ ــمهنََّأبِ ــا د قَ ضحــو ــبِ عيا ِل ياْد
 

ــلَ  ــ عدقَـ ــ اَألملـ ــ بِماْنَـ  ضٍر َألِّكُـ
  

 ]1[  

ــزِع ــ الْمهزيـ ــالْ ودوسمـ اْدوسمـ
 

 تُكْــلَملُــ مكَوهمــقَ وهــتُرنْ مهم 
  

 ]2[  

تَوــر هــب م نــ م ــيتفَاْخَ اْدورو الْ
 

ــتفَ  ــ ُأكلْ سودهتَم ــي ــ )3 (قْع رِاْذَحي 
  

 ]3[  

                                                 
المنذر  هو بهرام جور بن يزدجيرد األثيم ، أحد ملوك الفرس وفرسانهم المعدودين نشأ في حجر النعمان بن                 )1(

ـ   الطبري ،   : ينظر  . بن ماء السماء ، فعدل عنه الفرس وكرهوه         ا  ، المـسعودي ،     2/80 ريتـاريخ الطب

   .25/63مسالك األبصار  ، ابن فضل اهللا العمري ، 1/261 مروج الذهب

  ، 15/180 نهاية األرب في فنون األدب      ، النّويري  ،   262 – 1/261 مروج الذّهب المسعودي ،   :   ينظر )2 (

   .64 – 25/63مسالك األبصار ابن فضل اهللا العمري ، 

  

  :التّخريج 

فـي نهايـة     ، ورواها النّويري أيـضاً       1/262 مروج الذّهب  رواها المسعودي في   ] 5 – 1[ ت           األبيا

   .25/64مسالك األبصار  ، وكذلك ابن فضل اهللا العمري في 181 – 15/180 فنون األدب األرب في

  

  :اختالف الروايات 

   .مروج الذّهب األبيات كاملةً حسب رواية المسعودي في

  " .تبغي " مسالك األبصار و، نهاية األرب في فنون األدب في  )3(

  

  :ضوء على الشِّعر 

  ) . سود (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . السيد : المسود  ] 2[ 

أن يلْصقَ الرجُل أليتيه باألرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على األرض كما يقعـي                 : اإلقعاء   ] 3[ 

 ) .قعا  (  ، مادةلسان العرب، ابن منظور ، ) قعا (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر . ب الكل
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ــعلَــ تُْأبِئــاْتَكَ الْهبالْ ونُــجواْد
 

 ــكُو ــاْذَ إِِتُنْـ ــم سواْشَ تَـ  ضٍر َأكلْـ
  

 ]4[  

ــ ــ هبِ كُشْيــس ــقُالْ وَلسالْو ال يواْد
 

 يفـــاْو ُأو َأةَداْقَـــمي الْنـــيطعيفَ 
  

 ]5[  

  

  

 }02{   

  ]الطويل  : [ )1( ومما ُأثر من شعر بهرام باللّغة العربية ، قولُه أيضاً لدى ظفرِه بخاقان التّرك

ــَأكَ ــكنَّ ــم لَ ــعمس تَ ــ بتالْوص بِ همِاْر
 

ــَأ  ــهُلوقُ ــ لَ لَ ــ فَاْم ضتُضج مــو عه 
  

 ]1[  

وخَ اْم ير ـ  م ـ ي  ْ الَ كلْ ـ  نوكُ ـ  ه لَ اْ حمي
 

 ــَأو ــ)2 (ينِّ اْ حميــ م ــكلْ ــلِّ كُسرِاْ فَ اْه 
  

 ]2[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

الجـوهري ،  : ينظـر  . نظر إليه بمؤخّرة العين ، وماَل وجهه في شقِّ العين الّتي نظـر بهـا      : تشاوس   ] 4[ 

 تاج العروس مـن الزبيدي ، ) شوس ( ، مادة  أساس البالغة، الزمخشري ،   ) شوس  (  ، مادة    الصحاح

 ) . شوس (  ، مادة جواهر القاموس

، ابـن منظـور ،      ) وفا  (  ، مادة    تهذيب اللّغة ينظر األزهري ،    . أن توافي إنساناً في الميعاد      : المؤافاةُ   ] 5 [ 

 ) .                           وفي (  ، مادة لسان العرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فضل  ، ابن15/180 نهاية األرب في فنـون األدب  ، النّويري ، 1/261 مروج الذّهب  المسعودي ، : ينظر   )1(

   .25/64مسالك األبصار اهللا العمري ، 

  

  :التّخريج 

نهايـة   ويري أيـضاً فـي    ورواهما النّ  ،   1/261 مروج الذّهب  في ] 2 ،   1[ لبيتين   ا           روى المسعودي 

   .25/64مسالك األبصار  كذلك ابن فضل اهللا العمري في ، و15/180 األدب األرب في فنون

  

  :اختالف الروايات 

  . مروج الذّهب    البيتان حسب رواية المسعودي في

زن وتخرجـه عنـد     ومن الجدير ذكره هنا أن رواية العمري هذه تكسر الو         " . وإنَّني  " مسالك األبصار    في   )2(

 .استقامته في روايته األولى 
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  )1(جبلةُ بن األيهم

          بعد دخول جبلة بن األيهم في اإلسالم ، وأثناء أداِئه لمناسك الحج داس رجٌل فـزاري                 

ثم ذهب الرجُل إلى عمر بن الخطّاب واشتكى فعلة         .  على إزارِه فلطمه جبلة      -مزني  :  وقيل   -

رفض جبلة وتحين ظالم الليل فـاراً إلـى         ف، جبلة ، فقضى عمر بالقصاص أو إرضاء الرجل         

  ]الطّويل  :  [ )2(ولما ندم على ذلك أخذ يقول. القسطنطينية ومرتداً عن اإلسالم إلى النّصرانية 

                                                 
 الخطّار ، وهو األعرج بن عمرو بن الحارث األكبر بـن             بن جبلة بن األيهم بن عمرو المحرق بن الحارث        )1(

ـ دعبـل الخزا  : ينظـر   . ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بـن حـارث األزدي                        وصـايا الملـوك   ي ،   ع

لغساسنة من بني جفنة فـي      وجبلة وهو آخر ملوك ا     . 372 جمهرة أنساب العرب    ،  ، ابن حزم   112 – 111

 بن الخطّاب حيث فر إلى القسطنطينية ونـال حظـوةً          زمن عمر  - فيما بعد    -وكان إسالمه وتنصره    الشّام ،   

 ، ابـن    15/312 في فنـون األدب   نهاية األرب    ، النويري ،     15/112 األغانياألصفهاني ،   : ينظر  . هنالك  

خزانـة األدب    ، البغـدادي ،      11/53 الوافي بالوفيـات   ، الصفدي ،     2/56 العقد الفريد  األندلسي ،    عبد ربه 

4/395.   

    ، 113 وصـايا الملـوك    ، دعبـل الخزاعـي ،        161 – 160 المحاسـن والمـساوئ   البيهقي ،   :  ينظر   )2 (

 ، الـصفدي ،     61 – 2/56 العقد الفريـد   ،    األندلسي ن عبد ربه   ، اب  115 – 15/112 األغانياألصفهاني ،   

النّـاس بمـا     إعالم ، اإلتليدي ،     26 – 1/25العقود اللؤلؤية    ، الخزرجي ،     56 – 11/54 الوافي بالوفيات 

 ، 171المعطـار   الروض ، الحميري ، 15/312  فنون األدبنهاية األرب في ، النويري ،  17 وقع للبرامكة 

   .4/394خزانة األدب ، البغدادي 

  

  :التّخريج 

وروى دعبل الخزاعي األبيـات    . 161 – 160 المحاسن والمساوئ         روى البيهقي المقطوعة كاملةً في   

 ] 6 ،   5[ والبيتـين    ] 1[  عجـز البيـت      األغانيوروى األصفهاني في     . 113 وصايا الملوك في    ]5 – 1[ 

فـي    ]5 – 1[ وروى ابن عبد ربه األندلسي األبيـات       . 15/115 ] 5 – 1[  ، وروى أيضاً األبيات      15/113

وروى ) . عـور   (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  في   ] 2[ وروى ابن سيده عجز البيت       . 2/60 العقد الفريد 

العقـود  فـي    ] 6 – 1[ األبيـات    وروى الخزرجي  . 11/56 الوافي بالوفيات في    ]4 – 1[ الصفدي األبيات   

وروى النّـويري    . 17 إعالم النّاس بما وقع للبرامكة    في    ]5 – 1[ وروى اإلتليدي األبيات     . 1/26لؤلؤية  ال

 فـي   ]4 – 1[ وروى  الحميـري األبيـات        . 15/312  فنـون األدب   نهاية األرب في  في    ]5 – 1[ األبيات  

   .398 – 4/397األدب  خزانةفي  ] 5 – 1[ وروى البغدادي األبيات  . 171الروض المعطار 
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واْ كَ اْمن ف يلَ اْه و ص بـ  لَ تُر ـ  اْه ض ر2(ر(

 

ـ  )1(بعد الدينِ  تُرصنَتَ  مـاْرِ  نـ طْ لَ ع مة
  

 ]1[  

ـ  ةَحيح الص نيعالْ )4(اه بِ تُعبِفَ )5(روعالْ بِ

 

ةٌوخْــنَ وجاْجــ لَاْهــنْ م)3(ينــفَنَّكَتَ 
  

 ]2[  

ـ يبِ ر ي ف )6(اًريس أَ ثَويتُ أَ ةَع ـ  و مض7(ر(

 

 ــوــ لَاْيــ ُأتَيملَــي ــ تَ ملدنيلَ وــتَيني
  

 ]3[  

ـ  ولَم ُأنْكرِ الْقَـولَ    ـ اْ قَ يذ الَّ ـ  ع هلَ م8(ر(

 

 ــو لَاْي ــتَي نَأي ــر الْ ىعــم ــقَ بِضاْخَ ةرفْ
  

 ]4[  

2  

  

                                                 
وايات اختالف الر: 

 ، األدب  فنـون نهاية األرب فـي  ، والعقد الفريد ، واألغاني، وفي " تنصرتُ لإلشفاق  " وصايا الملوك في  )1(

ـ ، و الـروض المعطـار      ، و  الوافي بالوفيـات  و ،   إعالم النّاس بما وقع للبرامكة    و   تنـصرت " األدب   ةخزان

  "تنصرت األمالك " قود اللؤلؤية العوفي  " .األشرافُ 

  " .ن ضرر ملو تصبرتُ  " وصايا الملوك في )2(

  " .تحملني  " وصايا الملوك في )3(

  " .لها  " نهاية األرب في فنون األدب ، والعقد الفريدو ، وصايا الملوك في )4(

 روايـة    نفسها  وهذه أيضاً   ." بالعور   حةفكنتُ كمن باع الصحي   : "  العجز هكذا    جاء هذا العقود اللؤلؤية    في   )5(

  " .وكنتُ كمن باع الصحيحة بالعور "  هكذا حيث جاءتخزانة األدب 

  " .غريباً " العقود اللؤلؤية  في )6(

   ، األغـاني و  ، وصـايا الملـوك   جاء عجز هذا البيت مختلطاً مع عجز البيت الّذي يليه ، حيث روِي فـي                 )7(

خزانـة األدب    ، و   فنون األدب  نهاية األرب في  ، و  الروض المعطار ، و قود اللؤلؤية   الع ، و  الوافي بالوفيات و

رجعـتُ          "  هكـذا    إعالم النّاس بمـا وقـع للبرامكـة       وجاء في   " . القول الذي قله عمر     إلى  رجعتُ  " هكذا  

ـ      رجعـتُ "  هكذا   العقد الفريد في حين جاء في     " . األمر الّذي قاله عمر     إلى   ذي قـال لـي               إلـى األمـر الّ

  " .عمر 

 ،الروض المعطـار    ، و العقود اللؤلؤية    ، و  الوافي بالوفيات  ، و  العقد الفريد  و األغاني ، و  صايا الملوك في و  )8(

جاء عجز هذا البيت كعجز     خزانة األدب    و  ، بما وقع للبرامكة   النّاسإعالم   ، و   فنون األدب  نهاية األرب في  و

 " .وكنتُ أسيراً في ربيعة أو مضر " ا البيت الّذي سبقه ، هكذ
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)2(في الْعـشياْت والْبكَـر     يمو قَ سِلاْجُأ

 

 ولَ )1(اْيلِ تَي أَ مِاْـالـشَّ  بِ ي ـ د ـ ع م ىنَ شَية
  

 ]5[  

قَود ي سلالْ )4(جعيال ر روجض لَ ع ى الدبر
 

ـ ِلن  يدَأ  3(اْم( ـ اْ د ـ  ونُ ـ  ها بِ م ـ  ن عةيرِ شَ
  

 ]6[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 ]2 [     جاجة واللَّجاج واللَّجبيدي ، : ينظر  . التّمادي في الخصومة ، واالستمرار على المعارضة        : اللَّجتـاج   الز

  ) .   لجج ( ، مادة العروس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وايات الراختالف 

  " .فيا  " وصايا الملوكفي  )1(

" جاء عجز هذا البيت هكـذا  خزانة األدب  ، وإعالم النّاس بما وقع للبرامكة     ، و  العقد الفريد  ، و  األغاني في   )2(

أجاور قومي ذاهـب الـسماع      " جاء العجز هكذا    العقود اللؤلؤية   وفي  " . أجالس قومي ذاهب السمع والبصر      

  " .أجاور قومي داني السمع والبصر "   جاء العجز هكذاوصايا الملوك وفي" . والبصر 

  " .بما " العقود اللؤلؤية  في )3(

  " .يصبر " العقود اللؤلؤية  في )4(

  

  :ضوء على الشِّعر 

من : كر  الب) . عشو  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . آخر النّهار   : جمع عشية ، والعشي     : العشيات   ] 5[ 

  ) .بكر (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . البكور وهو آخر الليل وأول النّهار 

من الدبرة ،   : الدبر  ) . ضجر  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . الجمُل كثير الرغاء    : الضجور   ] 6[ 

تـاج  ، الزبيـدي ،     ) دبـر   (  ، مـادة     لسان العرب  ابن منظور ،  : ينظر  . وهي قرحةُ الدابة أو البعير      

  ) .دبر ( ، مادة العروس 
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 }22{   

  )1(حجر بن خالد

 واصفاً حبه لها ، ومقدماً      – من قبيلة كلب     –          قال حجر بن خالد يتشوقُ إلى امرأة كلبية         

  ]الكامل                             [   :)2(إليها جملةً من الوصايا وهو محبوس في بالد فارس

ــ ِإاْم ــن ــُلاْز تَ ــ لَىر تَ ــ َأاْه هالْاْو
 

ــبِلْكَ  ــةٌ عيـ ــ الْقَلـ ــداَْؤفُـ  اْهرِكْذ بِـ
  

 ]1[  

ــ فَأي ــ ضِر ــو مسرِاْفَ ــقٌ َأثَ حالْاْو
 

ــ  ــ حيناقْفَ اْيءــَأ ْ  الَك ــاْب ــنَّ ِإك لَ ني 
  

 ]2[  

ــ ــرب ْ الَاً وسغَـ ــم ْ الَاً ومـ الْاْزعـ
 

 اْذَِإوــلَ ه ــتُكْ ــرِتُ ْ الَ فَ يدــ ي جِاْعاًز 
  

 ]3[  

                                                 
أبو تمام ،   : ينظر  . لك بن ضبيعة بن قميس بن ثعلبة         هو حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد بن ما            )1(

   .38 المبهج  ، ابن جني ،67 الحماسة
   .1/352 شرح ديوان الحماسةالمرزوقي ، : ينظر  )2(

  

  :التّخريج 

 شرح ديوان الحماسة   ، ورواها المرزوقي أيضاً في       67  الحماسة رواها أبو تمام في    ] 5 – 1[         األبيات  

 . 1/354 ] 5[  ، والبيـت     1/353 ] 4 ،   3[  ، والبيتـان     1/352 ] 2[  ، والبيت    1/351 ] 1[ ت  البي: هكذا  

لـسان   ، ورواه أيضاً ابن منظـور فـي         2/75 المستقصى في أمثال العرب   في   ] 2[ وروى الزمخشري البيت    

  ) .قنا (  ، مادة لعربا

  

  :الروايات اختالف 

   .الحماسةي المقطوعة كاملة حسب رواية أبي تمام ف

  

  :ضوء على الشِّعر 

           شـرح ديـوان   المرزوقـي ،    : ينظـر   . نسبةُ محبوبة الشّاعر إلـى قبيلـة كلـب بـن وبـرة              : كلبية   ] 1[ 

   .1/352 الحماسة

 شـرح ديـوان   المرزوقـي ،    : ينظر  . الزمي حياءك وال تفعلي ما يقاُل نُسي الحياء معه          : اقني حياءك    ] 2[ 

وفي البيت تضمين لمثٍل عربـي       . 2/75 المستقصى في أمثال العرب    ، الزمخشري ،     1/352الحماسة  

المستقـصى  الزمخشري ،   : ينظر  . بمعنى التزامه   " قنى الحياء   " خَالُؤك اقْني لحياِئك ، وهو من       " وهو  

   .2/75 في أمثال العرب
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يــع ي الْطــزِج َليو ــقْي ــب اَألُلتُ الْاْطَ
 

1 ـــوتَاسبِلداً َألنَـــتْ خَيـــهلكلَـــثْ مه 
  

 ]4[  

ــربــلَاً عيهفَــالْ الَ وصُليــ عالْاْي
 

ــغَ  يــ الْر جدــرِي ــتَ نَأ بِ ــوقُ لَنوكُ ةًح 
  

 ]5[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 المحكـم والمحـيط  ، ابن سيده ، ) غسس (  ، مادة   الصحاحالجوهري ،   : ر  ينظ. اللئيم الضعيف   : الغََسُّ   ] 3[ 

الّذي ال يياسر القوم    : البرم  ) . عسس  (  ، مادة    أساس البالغة ، الزمخشري ،    ) عسس  (  ، مادة    األعظم

 ، مادة   غةاللّ تهذيب، األزهري ،    ) برم  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . وال يدخُل معهم في الميسر      

الضعيفُ األحمـق ، وهـو      : المعزال  ) . برم  (  ، مادة    المحيط في اللّغة  ، الصاحب بن عباد ،      ) برم  ( 

، ابـن منظـور ،    ) عـزل   (  ، مادة     الصحاح الجوهري ، : ينظر  . أيضاً الّذي يعتزُل أهل الميسر لؤماً       

  ) .عزل ( ة ، مادتاج العروس ، الزبيدي ، ) عزل (  ، مادة لسان العرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشِّعر 

 ]4 [   هر              : الخَتْنوج إليه ابنته أو أخته ، وأبوا الـصجِل ، أي المتزالر خَتْن :      ختنـاه ، وأقربـاُؤه :   أختانُـه    .

  ) .ختن (  ، مادة أساس البالغةمخشري ، ، الز) ختن (  ، مادة تهذيب اللّغةاألزهري ، : ينظر 

، ابـن منظـور ،      ) لقح  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . النّاقة الحلوبة كثيرةُ اللبن     : اللقوحة   ] 5[ 

 ، مـادة        الـصحاح  الجوهري ، : ينظر  . منه الربِيبةُ وهي األنثى     : الربُّ  ) . لقح  (  ، مادة    لسان العرب 

مـادة     ، العينالفراهيدي ،   : ينظر  . الربيبةُ المرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها          : وتقاُل  ) . بب  ر( 

، العروس    تاج ، الزبيدي ،  ) فصل  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . ولد النّاقة   : الفصيل  ) . رب  ( 

  ) .فصل ( مادة 
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  )1(حسان بن حنظلة

 ، وأثنـاء    )2(          حارب حسان مع كسرى أبرويز في أذربيجان والمدائن ضد بهرام جور          

       همن النّعمان بن المنـذر         " شبداز  " إحدى المعارك سقط كسرى عن فرس فطلب ، فخافَ الطّلب

           بيب وأركبالض هعن فرس انفأبى النّعمان ، فنزَل حس هان   . كسرى مكانه فنجا    فرسفقال حـس

  ]الطويل  :                                                                      [ )3(في ذلك

ــرتَْأل ــهكَ ــخَي الْ ف ِليي ــع ــاْ ررثُ الْجِ
 

 نكُــ َأملَــ وماْض يــن َأىرس كــتُيــفَالْتَ 
  

 ]1[  

  

  

                                                 
 عرف بالراهب الطائي ، وهو حسان بن حنظلة ، حنظلة الخير بن أبي رهم بـن حـسان بـن حيـة بـن                                 )1(

المؤتلـف            اآلمـدي ،    : ينظـر   . سعد ، أحد بني هني بن عمرو بن الغوث بن طيء ، اشتهر بفرسه الضبي                

   .179والمختلف 

   .2/397المناقب المزيدية الحلّي ، أبو البقاء هبةُ اهللا ، :  ينظر )2(

 ،  398 - 2/397 ب المزيديـة  اقالمن ، الحلّي ، أبو البقاء هبةُ اهللا ،          95 أنساب الخيل ابن الكلبي ،    :  ينظر   )3(

   .99 حلية الفرسان وشعار الشّجعانابن هذيل األندلسي ، 

  

  :التّخريج 

حليـة   ، وراهما أيضاً ابن هذيل األندلسي في         95 أنساب الخيل في   ] 2 ،   1[           روى ابن الكلبي البيتين     

 ، ورواه أيضاً ابـن      180 المؤتلف والمختلف في   ] 2[ وروى اآلمدي البيت     . 100  الشّجعان الفرسان وشعار 

  ) .كبل (  ، مادة لسان العربمنظور في 

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ]1 [    ة لسان العرب ينظر ابن منظور ، . النّقصان : التّالفي واللّفاءبيدي ، ) لفأ ( ، مادتـاج العـروس   ، الز ،

 ،) ضـيم   (  ، مـادة     العينالفراهيدي ،   : ينظر  . الظلم  : ينْتَقَص حقّه ، والضيم     : يضام  ) . لفأ  ( مادة  

  ) .ضام ( مادة ، تهذيب اللّغة األزهري ، 
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ــ مسوــةًم م ــ خَن ــِلي ــ وكر تُ الْباْكَ

 

 لَ تُلْذَب ـ  ه ص در  بِ الـضبِي ـ  و ـ  دقَ ب 1(تْد( 
  

 ]2[  

 

                                                 
  :اختالف الروايات 

   .أنساب الخيل   البيتان حسب رواية ابن الكلبي في 

     نزلـتُ لـه عـن الـضبيبِ        "  بهذه الصورة    لسان العرب و،    المؤتلف والمختلف   روي صدر هذا البيت في     )1(

الـضبيب وقـد           نزلـتُ لـه ظهـر       "  بهذه الصورة     حيلة الفرسان وشعار الشّجعان    وروي في " .  بدت   وقد

  " .بدتْ 

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ، ابـن    95أنـساب الخيـل     ابن الكلبي ،    : ينظر  . هو فرس حسان بن حنظلة وقد اشْتُثهِر به         : الضبيب   ] 2[ 

:   المـسومة   ) . ضـبب   ( ، مـادة    تـاج العـروس     ، الزبيدي ،    ) كبل  ( ، مادة   لسان العرب   منظور ،   

المسومة هي المرسلةُ عليها ركبانُها ،      : وقيل  ) . سوم  ( ، مادة   الصحاح   ،الجوهري  : ينظر  . المرعية  

تـرك  ) . سـوم   ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينْظر  . هي الّتي عليها السُّمةُ أي العالمةُ       : وقيل  

  .أمم وشعوب أعجمية : وكابل 
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 }24{   

  )1(خداش بن زهير العامري

          ذهب عثمان بن الحويرث إلى قيصر الرومِ مرغِّباً إياه في تمليكه على العرب ، وكان               

  ]الطّويل  :                          [ )2(خداشُ آنذاك في قصر القيصر ، فرد على عثمان قائالً

ـ ِذ اْح لَنَ يُأِت ياللَّ   )4(ب ـعـ  م ـ ِل  ي )5(جِراْفَ

 

 اْهـــِلوَأه بِاِْقبـــ ِللْاْنَـــ دنَو)3(اَْلَمـــ 
  

 ]1[  

                                                 
هو خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بـن                       )1(

طبقات ي ،   حمابن سالم الج  : ينظر  .  الجاهلية   ياء ، أحد شعراء قيس المجيدين في      ن ، وهو فارس الضح    ازهو

   .153  المؤتلف والمختلف ، اآلمدي ،2/631 الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، 1/143 فحول الشعراء
   .1/71 المناقب المزيدية الحلّي ، أبو البقاء هبةُ اهللا ،:  ينظر )2(

  

  :ج التّخري

عـوف بـن    "  ، ونسبها الـضبي ِلــ        204المفضليات             روى المفضل الضبي المقطوعة كاملةً في       

فقد رواها األصفهاني كاملةً ناسـباً إياهـا        : ، في حين ثَبتَتْ نسبتها لخداش في جلِّ المصادر القديمة           " األحوص  

 . 1/188 المعـاني الكبيـر   لخداش أيضاً في     ] 1[ لبيت  وروى ابن قتيبة ا    . 51 – 22/50 األغانيلخداش في   

 ، وروى الراغب األصفهاني البيت    1/187بهجة المجالس   لخداش في    ] 9[ وروى ابن عبد البر القرطبي البيت       

وروى أبو البقاء هبةُ اهللا الحلّـي        . 2/170محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء      نفسه دون نسبة في     

لخداش أيـضاً فـي      ] 9 – 6[ وروى الزمخشري األبيات     . 1/71المناقب المزيدية   دون نسبة في     ] 3[ البيت  

أنَّهمـا لـم يعثـرا          المناقب المزيديـة وقد ذكر محقّقا كتاب    . 550 – 1/549ربيع األبرار ونصوص األخبـار      

     المفـضليات  ، وفـي     األغـاني  رغم وجوده فـي      1/71 حاشية المناقب وال على صاحبه في      ] 3[ على البيت   

  .وفي غيرهما 

  

  :اختالف الروايات 

  .مفضلياِتِه القصيدة كاملةً حسب رواية المفضل الضبي في 

  " .فلما  " األغاني في )3(

  " .رْيب  " األغاني في )4(

  " .فاجر  " األغانيوفي " . وكافر " و " وغادر " و " فاجر "  المعاني الكبير في )5(
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ـ عزِ الْ )2(اهاْرضِئب ي اْكَتَ الْ ي زفَـاْخِ م3(ر(

 

ــتْيُأِت  ــح ــاْ لَنَ ــتَر و بكْ 1(تَح( ــاِْلو اِْئه 
  

 ]2[  

ِصـر اْنَ )5(وكَاْن لَهـم ِفـي َأوِل الـدهرِ       
 

ــاْءتْ  ج4(و( يــر ــ شٌقُ ِفِلاْحيمبِج نــم  ِعهِ
  

 ]3[  

ـ  دي الص  فِ اْاء ِلم ِشفَ ـ  بغْرِ والْ ِهراْض ظَ
 

ــتْاْوكَ  ــرينَ ــو قُ ــ ظَهرشٌ لَ ــي اْنَ  هِمعلَ
  

 ]4[  

ِمراْرِفيِة ســــمــــشْكَــــَأنَّهم بِالْ
 

 ــح6(تْب( دوــمكْــنَهب فَلَــم رنَــس تَِطعمه 
  

 ]5[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 قد أصابه الخزم حيثُ حذفَ مقطـٌع قـصيٌر             المفضليات          يبدو البيتُ األول حسب الرواية المعتمدة في        

   مستقيمة الوزن بإضافة المقطع القـصير علـى تفعيلـة فعـولْن فـي              األغانيمن أوِله ، في حين جاءت روايةُ       

  " .لما " 

 ، مـادة          لـسان العـرب  ، ابـن منظـور ،       ) تاح  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . هيأ  : أتاح   ] 1[ 

  .من الفجور والطُّغيان : والفاجر ) . تيح ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .حول و " األغاني في )1(

  " .يخشاها  " األغاني في )2(

 " .المكاثر  " األغاني في )3(

  " .أتتنا " المناقب المزيدية ، و  األغانيفي )4(

  " .عليهم من الرحمن واق  " األغاني في )5(

  " .جثت  " األغاني في )6(

  

  :ضوء على الشِّعر 

. المناصرة والحمايـة    : والحباء  ) . حبا  ( ، مادة   الصحاح  الجوهري ،   : ينظر  . زحفتْ واقتربتْ   : حبتْ   ] 5[ 

  ) .حبو ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم ابن سيده ، : ينظر 

 ،) ثـوب   ( ، مـادة    لـسان العـرب     ابن منظور ،    : ينظر  . عاد ورجع   : وثاب  . تفرُّق الجماعة   : الثُّبةُ   ] 6[ 

جدير كره أن هذا البيت متشابٌه مـع بيـت أوس بـن               ، ومن ال  ) ثوب  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   

  ]الطويل :                                                                          [ يقوُل . حجر 

تُقَطِّـــعـــقٌ وـــاْ الْحنْهـــقُ ملْحيو
 

ــدعيْ     ــْوب وتَ ــٌل تَثُ ــتْ خَْي ــاْ فَتَئ مو 
  

   .58  الديوان      
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يــقُ ِمــنْ لْوحملُــ أََهووآِخــرو ن
 

ــ  مــتْاْو رِحب  بــر ــكْ ــدِعبو تَثُ  ي وتَ
  

 ]6[  

ــاْمغَ ةُم)
1(ــو ي هــر ــ مٍ شَ ِهراْمتَظَ

 

 نغُ لَد ـ  د ـ  ىوةً حتَّ ـ  اللَّ ى َأتَ ا ُليلَـتْ نْوج 
  

 ]7[  

ــو اْه افَزِنتْر2(فَــض(ــلَي س ــ م عاْوِمر
 

ــ  ماْواَْل ذَاْ زــد ــ بْأك ال ــتْاْ تَخَىحتَّ  ذَلَ
  

 ]8[  

ــ َأواِْإذَ ــن النَّ الْاْه ســد جالْو دــو اْعِثر
 

 اْحــده رخِْلــقُ الــصشٌ يفْ قُــرينَــتْوكاْ 3
  

 ]9[  

 

                                                 
  :ختالف الروايات ا

  " .عمايةُ " ربيع األبرار ونصوص األخبار  ، واألغاني في )1(

  " .وارفضتْ  " األغاني في )2(

  

  :ضوء على الشِّعر 

، الزمخـشري ،  ) لدن (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر  . السير من طلوع الشَّمس إلى غروبها       : اللَّدن   ] 7[ 

  ) .لدن ( ، مادة أساس البالغة 

 ]8 [   ة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . ك القائد واالنصراف    ْرتَ: ارفضلـسان ، ابن منظـور ،      ) رفض  (  ، ماد 

  ) .رفض (  ، مادة العرب

 ]9 [   ددة     تهذيب اللّغـة  األزهري ،   : ينظر  . األرض الصُّلبةُ الواضحة    : الجالجـوهري ،   ) جـد   (  ، مـاد ،   

  ) .دد ج( ، مادة  الصِّحاح
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 }25{   

  )1(خويلد الهذلي

          قال خويلد الهذلي وهو عند ملك الحبشة ، يعرض للشّامتين الالئمين ، ويفتخر بذهابـه               

  ]الطويل  :                                       [ )2(إلى الحبشة لتحرير أسرى العرب هناك

 ــد ــة مرثَ ــي خزاْنَ ف ــاْح ــاْم النِّكَ ُأس
 

  من حواِْل الـدهرِ َأصـبحتُ جاِْلـساً         ْ الََأ 
  

 ]1[  

  ــد ــر َأفْنُ غَي هِمــي ف اْدــر ــُل الْج وَأكْ
 

   مهاْءــس ن نــو ــشَرٍ الَْ  يخْتُنُ عم ــى  ِإلَ
  

 ]2[  

                                                 
 بعضها أنّه خويلد بن مطحل الهذلي دون وجـود جـزمٍ            نّه معقل بن خويلد الهذلي ، وذكر      ذكرت المصادر أ  ) 1(

باسم هذه الشّخصية ، فالتّضارب بين االبن واألب واضح بجالء ، وخصوصاً في أمرِ تحرير أسرى العـرب                  

الـشّعر  ابـن قتيبـة ،      : ينظـر   . ن بعده ابنُه معقل     حيث كان خويلد سيد هذيل في زمانه ، وم        . من الحبشة   

 ،  المحكم والمحيط األعظـم    ، ابن سيده ،      393 ،   1/389 شرح أشعار هذيل   ، السكري ،     2/653 والشّعراء

  ) .جعد ( مادة 
   .1/393 شرح أشعار هذيلالسكّري ، :  ينظر )2(

  

  :التّخريج 

فـي   ] 1[  ، وروى ابن سـيده البيـت         1/393 شرح أشعار هذيل           روى السكّري المقطوعة كاملةً في      

  ) .حول (  ، مادة لسان العرب، ورواه أيضاً ابن منظور في ) حول (  ، مادة والمحيط األعظم المحكم

  

  :ضوء على الشِّعر 

 وحـوال    ) .حـول  (  ، مـادة  العـين الفراهيدي ، : ينظر . ما يحول بين اثنين ، وهو الحاجز        : الحوال   ] 1[ 

، ابن سيده ،    ) حول  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  .  تغيره وتعرفُه    - في البيت    -: الدهر  

        شـرح أشـعار هـذيل     الـسكري ،    : ينظر  . أكلّف  : أسام  ) . حول  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  

وهو ما تحت الحاجز الّذي يوضع على العرش        : دع  هي المخْدع ، والمخْدع ، والمخْ     : الخزانة   . 1/393

هو الحائط الذي يبنـى فـوق حـائطي           : وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير ، والعرش           

 ، مادة   لسان العرب ، ابن منظور ،     ) خدع  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  . البيت  

  ) .خدع ( 

وختن الجارية والغـالم ، يخْتِنْهمـا       ) . ختن  (  ، مادة     الصحاح :ينظر  . ضع القطع من الذّكر     مو: الختن   ] 2[ 

 ، لسان العربابن منظور ،   : ينظر  . الخَرفُ وإنْكار العقل من الهرمِ أو المرض        : الفَنَد  . ويخْتُنْهما خَتْناً   

  ) .فند ( مادة 
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 يــد ــراْرِي وموِل ــيهِم قَ ــاْ ف اِْلهوَأحو
 

    ــة ــاْء نَخْلَ ــوم بَِأعنَ ــم قَ ــتُ ه  فَقُلْ
  

] 3[  

  

 }62{   
          ومما يروى أيضاً من شعر خويلد الهذلي وهو عند ملك الحبشة ، فـي شـأن أسـرى       

  ]المتقارب  :                                                                 [ )1(قوله. العرب 

)2( وغَيـــرك اآلشـــب  اِْل منَّـــ

 

ــ  ــرماِْإمـ ــت جد صـ ــحد الْيـ  اْبـ
  

 ]1[  

ــن النَّــ  اْمــي ــه عسِ لَ ــباْس لَ ِئ
 

 قَــــوــــُل الْوعدااْة َأيــــ ورِمىء 
  

 ]2[  

َل فتَنَـــزـــياْهـــ نَـــدس اْىب3(ك(

 

ــ  ــاْفَيــ ــةاْ جمىر رب حيــ  ديــ
  

 ]3[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

. بلد في مكّـة     : نخلة  ) . عنو  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  . احي  النّو: األعناء   ] 3[ 

   .1/393 شرح أشعار هذيلالسكري ، : ينظر . أكناف : أحوال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .1/389 شرح أشعار هذيلالسكّري ، :  ينظر )1(

  

  :التّخريج 

 ] 15[ وروى الصولي البيـت      . 392 – 1/389 شرح أشعار هذيل            روى السَّكري القصيدة كاملةً في      

 ، مـادة             العبـاب الزاخـر واللبـاب الفـاخر       في   ] 3 ،   1[ وروى الصاغاني البيتين     . 2/135 أدب الكتّاب في  

مـادة      ] 5[ ، والبيـت    ) حير  ( مادة   ] 3 ،   1[ ين   البيت المحكم والمحيط األعظم  ، وروى ابن سيده في      ) حير  ( 

، ) حيـر  ( مادة  ] 3 ، 1[  البيتين   لسان العرب وروى ابن منظور في     ) . جعد  ( مادة   ] 6[ ، والبيت   ) لحب  ( 

  ]3 ،   1[  البيتـين    تاج العروس وروى الزبيدي في    ) . جعد  ( مادة   ] 6[ ، والبيت   ) لحب  ( مادة   ] 5[ والبيت  

  ) .جعد ( مادة  ] 6[ ، والبيت ) لحب ( مادة  ] 5[ ، والبيت ) حير ( مادة 

  

  :اختالف الروايات 

   .شرح أشعار هذيل   القصيدة كاملةً حسب رواية السكري في 

 " .األشيب  " لسان العرب في )2(

 هكـذا     لسان العرب  ، و  ط األعظم المحكم والمحي  ، و  العباب الزاخر واللباب الفاخر    روِي عجز هذا البيت في       )3(

  " .تحير فيها ندى الساكب : " هكذا تاج العروس وروِي في  " .تمدَّد فيها ندى الساكب " 
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ــشُع ــَأنَّهم حبِــ ــباْث كَــ صــ
 

ــ 1 ــرملَكْـ ــاْهاْتُ سـ ــبى ِإلَـ  اْحه صـ
  

 ]4[  

ــيِ  ــه الْ ـ ــد بِ مرــد ــبالْ الَّكَ ح
ْ 

 ـــملَهـــدةٌ كَا عنْوـــصاْقـــياَألت ف 
  

 ]5[  

هـــباْهـــب الر يرلَهمبِ مـــثْــــ
 

ــ  ــدٍووسـ ــدٍاْ جِعـ ــ الرظُالْ غـ  اْقَـ
  

 ]6[  

ر ــــمنَاْاْفَكُلُّه ــــحمــــبش
 

ــاْ  ــرَأشَــ ــديهِموُؤب الــ  س تَقَــ
  

 ]7[  

لَـــيـــوعم ســـنْيم ـــكُماْ صبح
 

 همِئكُم مـــــنْاْنَـــــتُ بَِأبَأتَيـــــ 
  

 ]8[  

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشِّعر 

  .من الجدير ذكره هنا أنَّ البيت األوَّل من هذه المقطوعة قد أصابه الخرم 

  ) .أشب ( ، مادة تاج العروس بيدي ، الز: ينظر . من التأشيب وهو التحرش : اآلشب  ] 1[ 

 ، مـادة           المحكـم والمحـيط األعظـم     ابن سيده ،    : ينظر  .  روضة متميزة بالماء     – في البيت    –: حيرى   ] 3[ 

: ينظـر   . وهي عند األصـمعي الليلـة الطويلـة         ) . حير  ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) حير  ( 

 ، مـادة        العـرب  لسانابن منظور ،    : ينظر  . شتوية  : جمادية   . 1/390 شرح أشعار هذيل  السكري ،   

  ) .جمد ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ضوء على الشِّعر 

  ، مـادة         المحيط فـي اللغـة    الصاحب بن عباد ،     : ينظر  . في العشاء ، الوقت األول من الليل        : السراة   ] 4 [ 

) . شـعث  (  ، مـادة  الـصحاح الجوهري ، : ينظر . من الرجال ، المغبر الرأس   : الشّْعثُ  ) . سرو  ( 

 ، مادة   العينالفراهيدي ،   : ينظر  . الريح الّتي تحمُل التّراب وما تناثر من دقائق البرد والثّلج           : الحاصب  

  ) .حصب ( 

.  النّهـر أو الـسيل   : األتـي   ) . قصف  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . االندفاع  : االنقصاف   ] 5[ 

. المسرع  : الكَدر  ) . أتي  (  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور    ) أتو  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  

.  الّذي يؤثِّر في الشيء      – في البيت    –: الالّحب  ) . كدر  (  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  

 ، مـادة           لـسان العـرب   ، ابن منظـور ،      ) لحب  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  

  ) .لحب ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) لحب ( 

أصحاب الشَّعر غير   : الجعاد   . 1/390  شرح أشعار هذيل   السكري ، : ينظر  . يقصد بهم الحبشة    : السود   ] 6[ 

ومـن الجـدير    ) . سبط  ( و  ) جعد  (  ، مادتا    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  .  المسترسل   السَّْبط وال 

في العجز قد جاءتْ منصوبة ، وحقُّهـا الرَّفـع أو الخفـض الرتباطهـا بــ                           ) مثلَهم  ( ذكره أنَّ كلمة    

 ) ٍجعاد ٌسود. (  

  ابن منظور ، : ينظر . مشيه حين يرفع يديه ويقبض رجليه منه تقدي الفَرس ، أي تهاديه في : التّقدي  ] 7[ 
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زِبعــــاْ اُفْــــزِع الْ ِإذْرِوِللْجــــاْ
 

  ضـــيفكُم علَـــىرِيتَـــروح عـــشَاْ 
  

 ]9[  

ــاْ  ــلُّ ُأنَـ ــم كَاْوكُـ ــبسٍ لَهـ سـ
 

  لَكُـــمن ســـعييفَـــذَِلكُم كَـــاْ  
  

 ]10[  

ــوالً ــِإنِّرسـ تـــباٌْؤ عر امـــي فَـ
 

 غْفَـــــَأبلـــــ كُلَيِإخْباً واْونَـــــه 
  

 ]11[  

ــِليقْ ــب عيتُلَنــ ــباْ عجــ جِــ
 

 ــذ ــيعـ ــةَ ِإذْنِر ابـ ــاْء  حيـ  ينجـ
  

 ]12[  

ــ ــب يعـ ــذَّىلَ ــه ال ــباْقَكَر الْ بِ ض
 

 شَـــرالثَّـــو ـــاْ ِإذَبِاْواا م ســـتُثـي 
  

 ]13[  

غـــب رده راْفـــيعبـــد ح والْ
 

ــا الْ  ــاْ   كَمالنَّج ــه يف طْلَــبي ــد بع 
  

 ]14[  

ــ بِ فــر ــه الْقِّ ِإذْي ال ــباْكَ خَطَّ ت
 

 ــو ــيِإنِّ ــاْ كَم ــَل مماْ قَ ــ الْ)1(يل  اْكتَ
  

 ]15[  

ــ اَألم ــن ــم الَاْرِ م  ْ ــر اْغَى الْيــب ِئ
 

 ــر ــشَّي ــر الْاْحهد الْاْى ال طْضــم مِئن 
  

 ]16[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

تـاج  الزبيـدي ،    : ينظر  . السَّهم أو النّبل    : صاحب النّشّاب ، والنّشّاب     : النّاشب  ) . قدا  (  ، مادة    لسان العرب 

  ) .نشب ( ، مادة العروس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات  

  " .تملى  " أدب الكتّاب في )1(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ، مـادة     العينالفراهيدي ،   : ينظر  . اسم النّوق التي قد نتج بعضها ، وبعضها قارب على النّتاج            : العشَار   ] 9[ 

 ، مـادة            لـسان العـرب   ر ،   ابن منظـو  : ينظر  . لإلبل ، الّتي تُْبعد في المرعى       : العازب  ) . عشر  ( 

  ) .عزب ( 

   .1/391 شرح أشعار هذيللم أعثر على ترجمته ، واكتفى السكري بالذّكر أنّه اسم رجل في : كليب  ] 11[ 

ولـم   . 1/391 شرح أشـعار هـذيل    : ينظر  . يريد ؛ من يعذرني من ابن حية الّذي أراد قتلي           : عذير   ] 12[ 

  .ية يعرف السكري بابن ح

: ينظـر   . القـاطع   : القاضـب   ) . ذكر  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . السيف  : الذّكر   ] 13[ 

  ) .قضب ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، 

  ) .رقق (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . الصحيفة البيضاء : الرَّقُّ  ] 15[ 
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 }27{   

  )1(ربيعة بن أمية

إن :  ، وقيـل     )2(          كان ربيعة بن أمية الجمحي قد جرى بينه وبين أبي بكر خطب مـا             

ربيعة قد شرب الخمر في خـالفة عمر بن الخطّاب ، فجـلده عمر وغـربه ، فـلحق ربيعـة                

  ]الطّويل                      [  :  )4( ويروى أنّه قال هناك . )3(ببالد الروم وارتد عن اإلسالم

ـ  كرتَبِ الْ صـ  ة م ـ  ن اْشَعء ـ ظُ  ْ الَ و رِه
 

ــحلَ  ــتُقْ ــرضِرَأ بِ ــ غَمِو ال يرــفَ م  رٍكِّ
  

 ]1[  

ـ فَ ـ اْم ح راُهللام  ـ فَالْ الـس م ــخَالْ نرِم
 

ــ  ــرتْتَ ْ الَفَ ــينوكُ م ــن ص بحٍو مــاْد م ة
  

 ]2[  

ـ   ْ الَ و زِاْجح الْ ضِر أَ يف ريخَ  ْ الَفَ مرِص
 

ــ ُأاْذَِإ  مــتْر ــمي تَ ب ــن م ــةَر ف كُيم 
  

 ]3[  

ــ ــينِِّإفَ ــيلَّ خَد قَ ــ َألهتُ ــ بيبِ رِكْ
 

ـ  إِ ك ي نِإفَ  الْسمـ  ي ه ـ  الْ و قُّح ـ الْ و هدى 
  

 ]4[  

 
                                                 

)1(              ع ، حمة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جعمر هو ربيعة بن أمي هعن – وقيل أبو بكر –د في الخمرة فارتد 

 ، ابن قتيبة ،     1/74 طبقات فحول الشّعراء  ابن سالّم الجمحي ،     : ينظر  . اإلسالم ، وتنصر في أرض الروم       

   ،  159 جمهـرة أنـساب العـرب      ، ابن حـزم ،       15/17 األغاني ، األصفهاني ،     1/214 الشّعر والشّعراء 

   .205 رسالة الغفران ، المعري ، 111 األوائلالعسكري ، 

   .205 ، رسالة الغفرانالمعري :  ينظر )2(

 ، ابـن حـزم ،       15/17 األغاني ، األصفهاني ،     1/74 طبقات فحول الشّعراء  ابن سالم الجمحي ،     :  ينظر   )3(

  .205 رسالة الغفران ، المعري ، 159 جمهرة أنساب العرب

   .205 فرانرسالة الغالمعري ، :  ينظر )4(

  

  :التّخريج 

   .205 رسالة الغفران   روى أبو العالء المعري المقطوعة كاملةً في 

  

  :ضوء على الشِّعر 

إليه ينْسب بطن من قريش من بني مرة بن كعب ، وهم بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن                     : تيم بن مرة     ] 3[ 

األرب  نهايـة  ، القلقشندي ،   135 ،   13 – 12 نساب العرب جمهرة أ ابن حزم ،    : ينظر  . غالب بن فهر    

  .179 في معرفة أنساب العرب
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 }28{   

  )1(عثمان بن الحويرث

 ، وأخذ يرغّبه بقريش لتكون مثـل ملْـك          )2(          تنصر عثمان بن الحويرث ولحق بقيصر     

كسرى في اليمن ، غير أن قريشاً قد كرهتْ ذلك ، وسعتْ بواسطة الغساسنة إلى إفـساد َأمـرِ                   

دثة أشـعاراً فـي أرض الـروم هلكـتْ           وقد قال عثمان أثناء هذه الحا      . )3(عثمان عند القيصر  

  ]الطويل  :                          [ )4(منها قولُه. معظمها ، وأشعاراً أخرى يروى بعضها 

ـ  الْ سوفُ نُ تْسحَأ ـ والْبِ  ِلـي  مِوقَ سِوِاْس
 

ــلَفَ  اْم نَدــو ــ اْنَ من مدــي ــقَ ةنَ يرٍص 
  

 ]1[  

  يِلذحغُ رِمـ  نٍص من رـ ط بٍي ـ و سِبِاْي
 

 اْنَــرِيخَ ةُنَــاب بنَــيز اْنَــتْقَرطَ ْ َأالَ 
  

 ]2[  

ــلَو كــبِ ن شَ اْهــاْم ــ ةٌس سِقاْوالنَّبِ
 

 لَــويــبِ ســَأ اْه ُله الــصنَاْية والــصبى 
  

 ]3[  

                                                 
  النبويـة الـسيرة   ابن هـشام ،     : ينظر  . ي القرشي   صقالحويرث بن أسد بن عبد العزة بن        هو عثمان بن    ) 1(

   .1/69 المناقب المزيدية ، أبو البقاء هبة اهللا الحلي ، 88 معجم الشعراء ، المرزباني ، 1/141

   ، ابـن   155 – 154المنمق في أخبار قـريش       ، ابن حبيب ،      1/142النّبوية  السيرة  ابن هشام ،    :  ينظر   )2(

  .1/69المناقب المزيدية  ، أبو البقاء هبة اهللا الحلّي ، 38/336تاريخ مدينة دمشق عساكر ، 

 ،  38/333 تاريخ مدينة دمشق  ابن عساكر ،     . 159 – 154 المنّمق في أخبار قريش   ابن حبيب ،    :  ينظر   )3(

   .71 – 1/70المناقب المزيدية  ، أبو البقاء هبة اهللا ، الحلّي

   .38/337 تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، 156 المنمق في أخبار قريشابن حبيب ، :  ينظر )4(

  

  :التّخريج 

 ] 1[  ، وروى ابن حبيب البيـت        38/337 تاريخ مدينة دمشق            روى ابن عساكر المقطوعة كاملةً في       

   .156 المنمق في أخبار قريشفي 

  

  :ضوء على الشِّعر 

  .لم أعثر على ترجمتها غير أنّها تبدو محبوبة الشّاعر : زينب  ] 2[ 

   ، مادة           تهذيب اللّغةاألزهري ، : ينظر . من الصون ، وهو وقاية الشّيء من الفساد : الصيانة  ] 3[ 
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نَوحـ  ن ـ  يرِاْشَ نُ ف ـ  أُ ي صـ كَ الْ ِلو سِِئاْنَ
 

1 ستْر مغَالْ نِاْفَجِ نرِو ا ىتَّحـ ه ـ بِ تْدتَ  اْنَ
  

 ]4[  

 

                                                 
      :ضوء على الشِّعر    

 . علماً أن هذا المعنى ال ينطبقُ ومعنى البيت         ) . صون  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    ،  ) صان  ( 

 المحيط في ، الصاحب بن عباد ،      ) صبو  (  ، مادة     العين الفراهيدي ، : ينظر  . اللهو من الغزل    : الصبى  

 الزماً للبيعة ، وهي جمـع  من رؤوس النّصارى ، الذي يحلقُ رأسه: الشّماس ) . صبو ( ، مادة اللّغـة   

 جمـع نـاقوس ؛ وهـو الـذي    : النّواقس ) . شمس (  ، مادة تهذيب اللّغةاألزهري ،  : ينظر  . شَماسة  

 ، مـادة           العباب الزاخـر واللبـاب الفـاخر      الصاغاني ،   : ينظر  . تضرب به النّصارى ألوقات الصالة      

  ) .نقس (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) س نق(  ، مادة الصحاح، الجوهري ، ) نقس ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشِّعر 

) . جفن  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . جمع جفْنة ، وهي الكرمةُ وأصلُها للعنب        : الجفان   ] 4 [ 

 والمحـيط   المحكـم ابـن سـيده ،      : ينظر  . مة ، وغَور كُلِّ شيء قعره       المعروف منه غور تها   : الغور  

  ) .غور (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) غور (  ، مادة األعظم
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  )1(عمارة بن الوليد المخزومي

          قال عمارة بن الوليد المخزومي في خولة بنت ثابت ، معارضاً إحدى قـصائدها فيـه                  

  ]مجزوء الوافر :                        [  )3( - حيث كان يقيم )2( وهو في أرض الحبشة-

يدبــــ كمكُب حــــَعدَصــــَو
 

 ــاَْهى ــتَنَـــ ــ َومكُي فـــ  يدجـــ
  

 ]1[  

ــ ــ الْتاْذَبِـ ــِلاْخَـ ــي الْ فـ دخَـ
 

ــلْقَفَ  ــيبِـــ ــز حرَعس مـــ  اًنَـــ
  

 ]2[  

يدهـــ َجن مـــرِشْعـــ الَْريشَعـــ
 

 قشْ عـــوخُـــ َأىقَـــ الْاَْمـــفَ 
  

 ]3[  

 

                                                 
      عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم بن يقظـة القرشـي ، جـاهلي ، ولـه مـع                          )1(

       : ينظـر   . عمرو بن العاص أخبار ومناقضات وخصوصاً فـي رحلتهمـا إلـى النّجاشـي فـي الحبـشة                   

 - 234 أخبار النّساء  ، ابن الجوزي ،      45 – 9/43 األغاني ، األصفهاني ،     76 معجم الشّعراء المرزباني ،   

235.   

       عيـون ابـن قتيبـة ،      : ينظـر   . ا ، ولم يعد إلـى أرض العـرب           أقام في أرض الحبشة إلى أن مات فيه        )2(

   .8/317التّذكرة الحمدونية  ، ابن حمدون ، 9/45 األغاني ، األصفهاني ، 1/94األخبار 

   .3/27 األغانياألصفهاني ، :  ينظر )3(

  

  :التّخريج 

   .3/27 األغاني   روى األصفهاني المقطوعة كاملةً في 

  

   :ضوء على الشِّعر

: ينظـر  . الجزء من عشَرة : العشْر  ) . عشر  (  ، ماّدة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . المعاشر  : العشير   ] 3[ 

  ) .عشر ( ، ماّدة لسان العرب ابن منظور ، 
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  )1(عمرو بن السليح القضاعي

          كان الضيزن بن معاوية القضاعي ملكاً بين دجلة والفرات ، ويذكر أنه أغـار علـى                

 فقـال .  )2(مدينة سابور ذي األكتاف ، فأخذها وأخذ أخت سابور ، وقتل من الفرس خلقاً كثيـراً   

  ]الوافر                             [  :             )3(واصفاً هذه الوقعة السليح عمرو بن

ــالْ ــشَه ثثَــ ــتُّهن بِــ رِورزبِــ
 

  الــد كَــَأنـ ه  ٍلاْ لَيــير جمــع فـ
  

 ]1[  

                                                 
: ينظـر   . لدهاء بن غنم بن حلوان بن عمران بن إسحاق بـن قطاعـة               هو عمرو بن السليح بن عدي بن ا        )1(

  .2/90 األغانياألصفهاني ، 

وقد ذكـر ابـن     . 232المستطرف في كّل فن مستظرف       ، األبشيهي ،     2/90 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )2(

 أحد ملوك اليونان ، أما      الجوزي هذه القصة مع اختالفات عميقة في جنسية الضيزن ، فقد اعتبره ابن الجوزي             

في حين ذكر الطّبري هذه القصة مغيـراً مـن           . 269 – 268أخبار النّساء   : ينظر  . اسمه فهو الساطرون    

اتجاه إغارة الضيزن ، حيث ذكر أن الضيزن أغار على بعض السواد في غيبة كـان غابهـا إلـى ناحيـة                       

ر ياقوت الحموي َأخْذَ الضيزن أخت سابور رابطاً ذلك بإغارة          وذك . 2/67تاريخ الطّبري   : ينظر  . خراسان  

  .2/268معجم البلدان : ينظر . الضيزن على السواد 

وقد ذكر األصفهاني البيتين األولين في موضع آخـر ذاكـراً أنَّهمـا              . 2/90 األغانياألصفهاني ،   :  ينظر   )3(

وهذا الخبـر   . 13/53 األغاني: ينظر . لتّرك وهزمتهم  للحارث بن قُراد البهراني قالهما حين لحقت بهراء با        

أما الطّبري فقد نسب األبيات إلى عمرو بـن          . 553 من الكبير نسب معد والي  وقف عنده أيضاً ابن الكلبي في       

إله بن الجدي بن الدهاء بن جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، ذاكراً أنّه قالهـا بعـد قـدوم                        

أما ياقوت الحموي فقد نسبها لجـدي بـن          . 2/61 تاريخ الطّبري : ينظر  . وقعته وليس أثناءها    الضيزن من   

وفي ظّل هذا االضطراب فإن خبري األصـفهاني فـي           . 2/268 معجم البلدان : ينظر  . الدلهاث القضاعي   

إلى أرض العجم سواء في ديـار الفـرس أم          يعود   مَؤيٌد في غيره من المصادر ، كما أن كال الخبرين            أغانيه

  .ديار التّرك 

  

  :التّخريج 

وروى الطّبري   . 2/90 ] 5 – 3[  ، واألبيات    13/53 ] 2 ،   1[  البيتين   األغاني          روى األصفهاني في    

   .2/268 البلدان معجم ، ورواها الحموي أيضاً في 2/67 تاريخ الطّبريفي  ] 5 – 3[ األبيات 
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ــسعيرِ   ــالْجزِيرة كَالـ ــفُوفَاً بِـ صـ
 

   ــد ــن معـ ــاْجِمِ مـ ــفَفْنَاْ ِلَألعـ  صـ
  

 ]2[  

ــِلوبِالْ ــذُّ دمةالْ الـــص)1(خَيـ رِوكُالـ
 

 لَقــي ــعٍ بِهماْنَـ ــنجمـ ــالْ مـ  ف عـ
  

 ]3[  

ــوقَتَّلْ ــهاْ هراْنَــ ــذَ شَــ رِورزبِــ
 

ــتْفَالْ  ــقَـ ــاْ فَـ ــاْرِس منَّـ  الًاْ نكَـ
  

 ]4[  

ــعٍبِج ــ الْمِ مـ ــساْتهـ )2(رِيعبٍ كَالـ

 

ــدلَفْ  ــاْنَـ ــنجِمِاْ ِلَألعـ ــ بع مـ  ديـ
  

 ]5[  

 

                                                 
  :ى الشِّعر ضوء عل

نصف الطّريق ، وكان منتصف طريقهم إلى بيـت    : مدينة في جهة حلوان ، ومعنى شهرزور        : شهرزور   ] 1[ 

 الـروض  ، الحميـري ،      3/375 معجم البلـدان  الحموي ،   : ينظر  . نارلهم ، وأهلُها كلُّهم من األكراد       

   .351 – 350المعطار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

   . األغانيالمقطوعة كاملة حسب رواية األصفهاني في

  " .وبالدهم  " معجم البلدانفي  )1(

 فقد جاء   معجم البلدان أما في   " . بجمعٍ كالجزيرة في السعير     "  هكذا   تاريخ الطّبري  جاء عجز هذا البيت في       )2(

  " .عير بجيشٍ ذي التهاب كالس" بهذه الصورة 
 

  :ضوء على الشِّعر 

ابـن    : ينظـر   . أصل العرب العدنانية ، وإليه تنسب إياد ونزار وقنص ومضر وربيعة وغيرهـا              : معد   ] 2[ 

: النكـال    . 164 نهاية األرب في معرفة أنساب العرب      ، القلقشندي ،     10 جمهرة أنساب العرب  حزم ،   

هـي الجزيـرة    : الجزيـرة   ) . نكل  (  ، مادة    ن العرب لساابن منظور ،    : ينظر  . المعاقبة على الجرم    

 ، 1/382 معجـم مـا اسـتعجم   البكري ، : ينظر . الفراتية بين دجلة والفرات وهي ديار ربيعة ومضر  

   .164 الروض المعطارالحميري ، 

) .   صـلدم   ( دة   ، مـا    العين الفراهيدي ، : ينظر  . جمع صالدم ، وهو القوي الشّديد الحوافر        : الصالدم   ] 3[ 

:   ينظـر   . هو اسم ربان بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ، وإليـه تنـسب الخيـل العالفيـة                   : العالف  

   .2/268 معجم البلدانالحموي ، 

 ، مـادة        الـصحاح الجوهري ،   : ينظر  . من َهَرابذة المجوس ، وهم خََدم النّار ، فارسي مَعرب           : هرابذ   ] 4[ 

  ) .هربذ ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) هربذ (  ، مادة لسان العرب ، ابن منظور ، )هربذ ( 

  ) .دلف (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . من الدليف ، وهو المشي الرويد : دلفنا  ] 5[ 
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  )1(عمرو بن العاص

          قال عمرو بن العاص واصفاً ما كان بينه وبين عمارة بن الوليد المخزومي في أرض               

الحبشة حينما ذهبا إلفساد أمرِ المهاجرين إلى الحبشة ، حيث يروى أن عمارة طمع في امـرأة                 

  ]الطويل                [  :                         )2(عمرو ، فأوقع به عمرو عند النّجاشي

                                                 
، ذهب إلى الحبشة برفقة عمارة بن الوليد في أمر            هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي           )1(

جمهـرة أنـساب          ،   ابـن حـزم   :  ينظـر .  ، وولي مصر زمن عمر بن الخطاب في اإلسـالم          المهاجرين

  نـسب ،  ، مـصعب الزبيـري   118  األوائـل  ، ري، العسك  1/94 عيون األخبار ،   ، ابن قتيبة   163 العرب

 . 188 – 1/186 معجم البلدان،  ، الحموي 8/317 التذكرة الحمدونية،  ، ابن حمدون 322 قريش

     نـسب  ، مـصعب الزبيـدي ،        9/45 ألغـاني  ، األصـفهاني ، ا     1/94 عيون األخبار ابن قتيبة ،    :  ينظر   )2(

   .1/90اهرة النجوم الّز ، ابن تغري بردي ، 322 قريش

  

  :التّخريج 

 األبيات  عيون األخبار  ، وروى ابن قتيبة في       322 نسب قريش في   ] 2[           روى مصعب الزبيري البيت     

وروى ابن داود األصـفهاني      . 1/382 ] 12 ،   11[  ، والبيتين    3/191 ] 9 ،   8[  ، والبيتين    1/95 ] 4 – 1[ 

 . 1/279 الفريـد  العقـد في   ] 9 ،   8[  وروى ابن عبد ربه البيتين        .2/665 الّزهرةفي   ] 12 – 10[ األبيات  

 ] 4 ،   3[  البيتـين    ياألمالوروى أبو علي القالي في       . 9/45 األغانيفي   ] 7 – 1[ وروى األصفهاني األبيات    

زهة روضة العقالء ون  في   ] 14 ،   13[ وروى ابن حبان البستي البيتين       . 2/159 ] 9 ،   8[  ، والبيتين    2/118

وروى القاضي التّنوخي البيتـين    . 485 معجم الشّعراء في   ] 9 ،   8[ وروى المرزباني البيتين     . 144 الفضالء

 الـّصناعتين فـي   ] 9 ، 8[ وروى أبو هالل العسكري البيتين       . 262 المستجاد من فعل األجواد   في   ] 9 ،   8[ 

 ،  11[  ، وروى أيضاً البيتين      3/648 والذّخائر صائرالبفي   ] 9 ،   8[ وروى أبو حيان التّوحيدي البيتين       . 483

 . 3/1162 شرح ديوان الحماسة  في   ] 14 ،   13[ وروى المرزوقي البيتين     . 21 الّصداقة والّصديق في   ] 12

 10[ وروى ابن سيده البيت      . 309 جحالّصاهل والشّا  رسالةفي   ] 4 – 1[ وروى أبو العالء المعري األبيات      

بهجـة  فـي    ] 9 ،   8[ وروى ابن عبد البر القرطبـي البيتـين         ) . قنو  (  ، مادة    المحيط األعظم المحكم و في  ] 

[  البيتـين      محاضرات األدباء ومحاوروات الشّعراء والبلغاء    وروى الراغب األصفهاني في      . 1/315المجالس  

 البالغة  أساسفي   ] 13 [وروى الزمخشري البيت     . 2/36 ] 9 ،   8[  ، وروى أيضاً البيتين      2/332 ] 4 ،   3

 ، ورواهمـا أيـضاً فـي     1/368 التّذكرة الحمدونّية في    ]4 ،   3[ وروى ابن حمدون البيتين     ) . كرم  ( ، مادة   

وروى يـاقوت    . 235 – 234 أخبار النساء في   ] 4 – 1[ وروى ابن الجوزي األبيات      . 8/217موضع آخر   

 وفيات األعيـان  في   ] 9 ،   8[ وروى ابن خلّكان البيتين      . 18/288 معجم األدباء في   ] 9 ،   8[ الحموي البيتين   
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ـ  عد ي ن أَ كلثْمِل ى ابـ  ن ع ـ  م ـ نَ اب ه لَ اْم
 

ــعتَ  ــ عملَّ اْمَأ)1(ر ــن م ــن ــر شَ ش يمة 
  

 ]1[  

ـ  تَسلَفَ ـ ال )3(عٍاْر بِ نِب ـ  ع مك م حـ ر اْم
 

 ِإوـ  اْ ذَ تَنْكُ )2(ن ب ردـ  أَ نِي حوـ  ى م رالَج ً  
  

 ]2[  

                                                                                                                                               
وروى ) . لعل   ( مادة ] 14[ ، والبيت   ) قنا   ( مادة ] 10[  البيت   لسان العرب وروى ابن منظور في      . 1/354

تغري وروى ابن    . 212 – 211 األشعار العربّية  التّذكرة الّسعدّية في  في   ] 12 – 8 ،   4 ،   3[ العبيدي األبيات   

( ، مـادة    تاج العـروس    في   ] 14[ وروى الزبيدي البيت     . 1/90النّجوم الّزاهرة   في   ] 4 ،   3[ بردي البيتين   

  ) .لعل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الّروايات 

 ] 12 ، 11 ، 9 ،   8[ األبيـات   و . 9/45 األغـاني حسب رواية األصفهاني فـي       ] 7 – 1[           األبيات  

  المحكـم  حسب رواية ابن سيده في     ] 10[ والبيت   . 3/191 ، 1/382 عيون األخبار حسب رواية ابن قتيبة في      

 روضـة العقـالء   حسب رواية ابن حبان البستي فـي         ] 14 ،   13[ والبيتان  ) . قنو  (  ، مادة    والمحيط األعظم 

   .144 ونزهة الفضالء

  " .عماراً  " بار عيون األخفي )1(

  " .أأن  " جحرسالة الّصاهل والشّا في )2(

  " .براء " نسب قريش ، وعيون األخبار  في )3(

  

  :ضوء على الشِّعر 

          اضطربتْ نسبةُ أبيات هذه القصيدة إلى شاعرٍ بعيِنِه في طائفة من مصادر تخريجها ، فهذا الزمخشري                

 . – لم أعثر على ترجمِتـِه    –) كرم  (  ، مادة    أساس البالغة : ينظر  .  أبو حية    لرجل اسمه  ] 13[ ينسب البيت   

 لم أعثر على    – 2/665 الّزهرة: ينظر  . لبشر الضبعي    ] 12 – 10[ بينما ينسب ابن داود األصفهاني األبيات       

 :ينظـر   .فع بن سعد الطّـائي  اللَّذين نسبهما لنا ] 14 ،  13[ وهذا الحاُل مع المرزوقي في البيتين        . -ترجمِتِه  

: ينظـر  . لنافع بن سعد الغنوي     ] 13[ في حين نسبت بعض المصادر البيت        . 3/1162 ديوان الحماسة شرح  

  ) .   لعل ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) لعل (  ، مادة لسان العربابن منظور ، 

إلى شاعرٍ اسمه أبو عمران الضرير ، وهو يحيى بن           ] 9 ،   8[           أما المرزباني فذهب في نسبِتِه للبيتين       

ولم يقفُ األمر عند هذا الحـد ، بـل           . 485 معجم الشّعراء : ينظر  . سعيد مولى آل طلحة بن عبيد اهللا التّيمي         

لنافع بن سعد الغنـوي ،       ] 13[ بن منظور بعد نسبِتِه البيت      وصل إلى نسبِة بعض األبيات إلى شاعرين ، فهذا ا         

وهذه الرواية أيضاً اعتمدها ابن سـيده       ) . قنا  (  ، مادة    لسان العرب : ينظر  . لحاتم الطّائي    ] 10[ ينسب البيت   

 ابن خالّد بن     وهو –وقد وقفت طائفةٌ من المصادر عند أبي العيناء         ) . قنو  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  في  

:   ينظـر   . خبـاري األديـب الـشّاعر       بد اهللا المعروف بأبي العيناء اإل     ياسر بن سليمان الهاشمي بالوالء أبو ع      

 حيث ذكرت هذه المصادر مثوَل أبـي العينـاء أمـام المتوكّـل العباسـي                      - 18/286 معجم األدباء الحموي ،   

   ، ابن 262 المستجاد من فعل األجوادالقاضي التّنوخي ، :  ينظر . هذه األبيات  وقولَه بعض- وقيل المهدي -
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لَوم نْيلْ قَ )2(هـ وِاْاً غَ ب ي ـ اً ح 3(ثُي( ي ـ م اْم
 

 هبــحاً يمــاْع طَ)1(كرتْــ يم لَــءرمــا الْذَِإ 
  

 ]3[  

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشِّعر 

محاضرات األدباء   ، الراغب األصفهاني ،      18/286 معجم األدباء  ، الحموي ،     1/354 وفيات األعيان خلّكان ،   

   .2/36 ومحاورات الشّعراء والبلغاء

، وأبا العيناء هما األبرز في النّسبة ، غير أنَّ الراجع لـديوان             لطّائي  وفي غمرة هذا التَّباين فإنَّ حاتم ا                

وهي خاليةٌ  " حاتم يتصعلك   " حاتم يجده خالياً من قافية الميم المتبوعة بألف اإلطالق باستثناء قصيدة حملت اسم              

محاضـرات   كــ    -صادر  أما أبو العيناء فقد أوردت بعض الم       . 125 ،   115  الّديوان :ينظر  . من هذا البيت    

 أنّه أنشدها أمام الخليفة العباسي ، وما دام         – المستجاد من فعل األجواد    ، و  ومحاورات الشّعراء والبلغاء   األدباء

بل إنَّ  .  فمن البدهي أن يكون قد استشهد بها وهي ليست له          - كما مرَّ في ترجمِتِه      -هذا الرجُل إخبارياً وشاعراً     

بي العيناء يجده خالياً من قافية الميم باستثناء مقطوعة من بيتين في وصف بعـض القيـان ،                  الراجع إلى ديوان أ   

   .                                                  49 - 48  الّديوان:ينظر . وبيت يتيم وجَّهه للشّامتين 

دة إلى عمرو بن العاص ، وخـصوصاً أنَّ         وبعد هذا العرض المفصل يمكن االطمئنان في نسبة القصي                   

 عيـون  ، ابن قتيبة ،      322 نسب قريش مصعب الزبيري ،    : ينظر  . جلَّ مصادر التّخريج قد نسبتها إلى عمرو        

 ، ابـن    309 جحرسالة الـّصاهل والـشّا     ، أبو العالء المعري ،       9/45 األغاني ، األصفهاني ،     1/95 األخبار

  التّـذكرة  العبيـدي ،   . 235 أخبـار النّـساء    ، ابن الجوزي ،      8/217  و 1/368 التّذكرة الحمدونّية حمدون ،   

   .1/90النجوم الّزاهرة  ، ابن تغري بردي ، 211 الّسعدية في األشعار العربّية

هو عمارة بن الوليد بن المغيرة بن الوليد المخزومي ، وهو أخو خالد بن الوليد وكان عمارة قد                  : عمارة   ] 1 [ 

         األغـاني األصـفهاني ،    :  العاص إلى الحبشة إلفـساد أمـر المهـاجرين ، ينظـر              صحب عمرو بن  

   .234 أخبار النّساء ، ابن الجوزي ، 8/217 التّذكرة الحمدونّية ، ابن حمدون ، 45 – 9/43

 ما يضرب لونُـه     :األحوى  ) . برد  (  ، مادة    الّصحاحالجوهري ،   : ينظر  . البرد ؛ من الثّياب     : البردين   ] 2[ 

  لـسان ابن منظـور ،     : ينظر  . إلى السواد ، وقد كثر هذا في كالم العرب حتّى سموا كُلَّ أسود أحوى               

     ، مـادة  تاج العـروس    الزبيدي ،   : ينظر  . المعلَم من البرِد والثّياب     : المرجَّل  ) . حوا  (  ، مادة    العرب

  ) .رجل ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الّروايات 

  " .على المرِء أن يدعى  " جحرسالة الّصاهل والشّافي  )1(

  " .يعصِ  " التّذكرة الحمدونّية ، وعيون األخبار في )2(

  " .أين  " جحرسالة الّصاهل والشّا في )3(
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ــ ذُاْذَِإ كَأتْر ــلُاْثَم ــ تَ)2(اْه ــفَالُْ َألم اْم
 

ـ اً م رطَ و ىضقَ  ـ  هنْ ي سير ـ َأاً و صبتْح)
1( 

  

 ]4[  

اْمـــركَتَي نَأبِـــ ْ الَّمٍ ِإر كَـــيذبِـــ
 

ــفَ  ــفَ الْسيلَ ــ وىتَ ــتََأ ولَ تْمع رــو  هقُ
  

 ]5[  

ولِّوـ  تَي ـ  األَ ي غَ ـ  رِم م ـ  ن ـ ولَ تَ د قَ اْم
 

ــ  صحــتُب م ــ اَألن رِمالر ــف يرِطَ قــي  هقَ
  

 ]6[  

ــو ِلاْعــ ُأج موالْر ــم جــتَتَ ْ الَ د اْمدنَ
 

 ةمــ جمعاْطَــم ن عــعزِانْ فَــ اآلنِنمــ 2
  

 ]7[  

ــاْ   الْفَمو عاْمــس اُهللا الْم ــي ــقَّ ِل وشَ
  

       الـشَّرو ـرفْـتَ الْخَيرع مي3(فَف(  هـمبِاس  
  

 ]8[  

لَم5(و(    ماللَِّئـي سمِ الْجِبَأذْم )اْ  )6مـذَمالْم 
 

           لَـهـرِ َأهلَـى الْخَيع َأشْـكُر 4(ِإذَاْ َأنَا لَم( 
  

 ]9[  

ــتُ ــاْ  )7(قَنَي متَكَرــةً و ــاِْئي عفَّ يح 
 

    ــةتُ بِنَكْبــبُأص َأو ــاِْليِإذَاْ قَــلَّ م 
  

 ]10[  

                                                 
 :اختالف الّروايات 

 ومحـاورات الـشّعراء    محاضرات األدبـاء  ، و النّجوم الّزاهرة    ، و  عار العربّية التّذكرة الّسعدّية في األش    في   )1(

 جاء الصدر جحالّصاهل والشّا  رسالةوفي  " . قضى وطراً منه وغادر سبَّةً      : "  جاء هذا الصدر هكذا      والبلغاء

  " .قضى وطراً منه وغادر سبَّةً " بهذه الصورة 

  " .ه أمثال " التّذكرة الحمدونّية في )2(

  " .والشكر  " العقد الفريد في )3(

  ،معجـم األدبـاء   و  ، محاضرات األدباء ومحاورات الـشّعراء والبلغـاء      و،  المستجاد من فعل األجواد    في )4(

إذا أنا بالمعروف لـم     : " جاء صدر هذا البيت هكذا      التذكرة السعدية في األشعار العربية       ، و  وفيات األعيان و

فـي حـين روِي فـي       " . إذا أنا لم أثنِ بالمعروف دائماً        : " جاء الصدر هكذا     اعتينالصنوفي   "أثنِ صادقاً   

إذا أنـا لـم أثـنِ    : "  ، حيث جاء هكـذا  الصناعتين بصورة قريبة من صورة الرواية في       والذخائر البصائر

وكانـت  " . زيـاً  إذا أنا لم أثنِ بخيـر مجا : "  بهذه الصورة  معجم الشعراءوقد جاء في " . بالمعروف دائباً  

  " .  إذا أنا لم أعرف لذي الفضل فضله : " هكذا بهجة المجالس خاتمة الروايات في 

  " .َألُمِ " بهجة المجالس  ، ووفيات األعيان و ،معجم األدباءو ، والذخائر البصائرو  ،الصناعتين في )5(

الِخـبَّ  "  بهجة المجالس     ، وفي  "س البخيل   الرج " معجم الشُّعراء وفي   ، "النكس اللئيم    " معجم األدباء في   )6(

  " .اللئيم 

  " .قَدحتُ  " الزهرة في )7(

  :ضوء على الشِّعر 

  ) .وطر (  ، مادة  الّصحاحالجوهري ،: ينظر . الحاجة ، والجمع أوطار : الوطر  ] 4[ 
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)1(قَــد احــدثَ هــذَاْ نَخْــوةً وتَعظُّمــاْ

 

         قَـاَْل ِلـيي تَّىاِْل حي الْمذ نع رِضَأعو 
  

 ]11[  

ــي لعف ــه ــ)3(ولَكنَّ ــتُ مع دماْ ِإذَاْ كُنْ
 

     ـربك اْ بِـيمالَْ  َأخٍ       )2(وو قيـدص ـنع  
  

 ]12[  

ــاْ  مَأتَكَر َأن ــس ــم َأنْ ــعٍ لَ طَم ــى علَ
 

  َأنِّــي ــيلَمتَع قَتْاذَِإَألَــمَأشْــر الــنَّفْس  
  

 ]13[ 

يفُــوتُ ولَكــن عــلَّ َأن َأتَقَــدماْ   
 

ــرِ    ــى اَألم ــواْمٍ علَ ــستُ بِلَ ــدهاْولَ عب 
  

 ]14[  

 
 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 ]7 [   ععن الشّ       : نَز ععن موضِعِه ، ونَز وَّل الشّيءلـسان  ابن منظـور ،     : ينظر  . كفَّ عنه وانتهى    : يء  ح

  ) .نزع (  ، مادة العرب

، مـادة        العـروس  تاجالزبيدي ،   : ينظر  . يء ، واللئيم الضَّعيف     الجبان ، والفاسد الدَّنيء الرَّد    : الجبس   ] 9[ 

  ) .جبس ( 

   ) .قنا(  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . لَزِم : قَنَى  ] 10[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الّروايات 

لقد جاء هـذا جفـوةً      "  هكذا   الصداقة والصديق في حين روِي عجز هذا البيت في        . " وتبرما   " الزهرةفي   )1(

  " .وتعظُّما 

  " .وما بِي جفاء " الزهرة  ، والصداقة والصديقفي  )2(

  " .ولكنَّها حاٌل "  الصداقة والصديقي ف )3(
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 }32{   

  )1(عمرو بن قميئة البكري

          يروى أن امرأ القيس أشار على عمرو بن قميئة أثناء الرحلة إلى القيصر أن يـذهب                

  ]الطويل  :                                                [ )2(معه للصيد ، فأجابه عمرو قائالً

ــ ــ كَبِيوَأنِّ ذُي رــ و ياْعــب )3(ٍل محنَّ

 

 ـــشَـــكَوـــتُ ِإلَيَأنَّن هذُي الْوج لَـــة 
  

 ]1[  

ـ     لَح  سركُم اِْإذَ اوكَبرشِ فَـا  وحم مـن الْ
 

ــ  ــاْفَقَ ــاَْل لَنَ َأه ــه سالً ورمــالً و باًح 
  

 ]2[  

  

  

                                                 
،  ، وكان في عصر المهلهل بـن ربيعـة   ، ويكنى أبا كعب هو عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك )1(

  ، ابـن  18/100 األغـاني ،  األصـفهاني :  ينظر.  اصطحبه امرؤ القيس معه إلى القيصر فمات أثناء سفره 

وقد ذكرت العديد من المـصادر أن       .  4 – 3 عراءمعجم الش ،   باني ، المرز  1/364 الشعر والشعراء ،   قتيبة

 ،  254 المؤتلـف والمختلـف   ،   مـدي اآل : ينظـر .  عمراً قد مات بعد أن دخل أرض الروم وأوغل فيهـا          

 . 407 – 4/406خزانة األدب ،  ، البغدادي 31 الروض المعطار،  الحميري

   .156 – 155 الديوانعمرو بن قميئة ، :  ينظر )2(
  

  :التّخريج 

   .18/104 األغاني في  أيضاًرواهما األصفهانيو ، 156 الديوان   البيتان في 

  

  :اختالف الروايات 

  . الديوان   الشّعر حسب رواية 

  " .محنّب  " األغاني في )3(

  

  :ضوء على الشِّعر 

البعيد " :   المحنَّب ) .جلل  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . السن والكبر في العمر     :  الجاللة    ]1[ 

،  لصحاحاالجوهري ،    " . أي تقوس وانحنى   ، وتَحنَّب فالن .  ، وهو مدح   ما بين الرِجلَينِ من غير فَحجٍ     

  ) .حنب ( مادة 
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 }33{   

ة ، بعد    وهو في أرض الروم أثناء الرحل      )1(          بلغ عمرو تسعين سنة ، فقال بعد أن بلغها        

  ]الطويل :                                   [  )2(أن تجاوز جبل ساتيدما وأوغل في بالد الروم

ــ ــاْفَي َأص بر ــاْح ــربٍ بعثْ مِاْتُ ك
 

ـ   َأك قَد  نِإ  ـ  تُ عـن  صر َأقْ لَـة ِل رِح و طُ
  

 ]1[  

ــ اَْأمــد ــرو تَجِ ــهاْح ذَين ال مِاْتَ س
 

ـ  تُ لَهـم  فَقُلْ  س يرو  ـدـ  ا ف   لَكُـم  يلَتاْى خَ
  

 ]2[  

َأر ــة ــموقَّفَــ ــداْغُهاْســ مِاْ بِخَــ
 

ـ  وماْفَقَ  ـ  ىا ِإلَ ع ا   ي ـ سٍ قَـد ـ ضم لَح نْ هاْم 
  

 ]3[  

                                                 
 ،    311 – 46/310 تـاريخ مدينـة دمـشق      ، ابـن عـساكر ،        18/104 األغـاني األصفهاني ،   : ينظر   )1(

  .3 الشّعراءمعجم المرزباني ، 

   .39 ، 18 الديوان: ينظر  )2(

  

  :التّخريج 

 . 3/241 البيان والتّبيين في   ] 8 ،   7[ وروى الجاحظ البيتين     . 47 – 39 الديوان         القصيدة كاملة في    

 ] 15 – 9[ وروى ابن قتيبة األبيات  . 93 جمهرة أشعار العـرب في  ] 12 ،  11 ،   9[ وروى القرشي األبيات    

 ،  103 – 18/102 األغـاني فـي    ] 15 – 9[ وروى األصـفهاني األبيـات       . 1/365 الشّعر والشِّعراء  في

 ،  9[  ، وروى المرزباني األبيـات       2/77 العقد الفريد في   ] 12 – 9[ وروى ابن عبد ربه األبيات       . 15/256

وروى  . 1/267القلـوب    ثمـار فـي    ] 11[ وروى الثّعالبي البيـت      . 4 – 3 معجم الشّعراء في   ] 12 ،   11

فـي   ] 14 ،   12 – 10[ وروى المعري األبيـات      . 2/539 شرح ديوان الحماسة  في   ] 11[ المرزوقي البيت   

 ربيع األبـرار ونـصوص األخبـار      في   ] 8 ،   7[ وروى الزمخشري البيتين     . 606 جحرسالة الصاهل والشّا  

  منتهى الطلـب مـن أشـعار العـرب        في   ] 5[ بيت  وروى ابن ميمون القصيدة كاملةً مسقطاً منها ال        . 2/696

وروى ابـن    . 12 – 6/11 التّذكرة الحمدونيـة  في   ] 15 – 9[ وروى ابن حمدون األبيات      . 149 – 1/147

      وروى البغـدادي األبيـات     . 2/7 تزيين األسواق في أخبار العـشّاق     في   ] 12 ،   11[ د األنطاكي البيتين    وداو

   .251 – 2/250خزانة األدب في  ] 14 – 9[ 

  

  :ضوء على الشِّعر 

  . قد أصابه الخرم ن البيت األول من هذه القصيدةمن الجدير ذكره هنا أ     

 ، مـادة  المحكم والمحيط األعظمابن سيده ، : ينظر . الريح الحارة  : وهج الصيف وحده ، وقيل      : السهام   ] 2[ 

 ) .سهم ( 
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ـ اْعه نــس وِب شَــدي اْتُجــ مِاْ بِبغَـ
 

ــ  قُمــو ــ وجىتُ ِإلَ ــء كَالْاْنَ فَحبِل جــة  لَ
  

 ]4[  

لَـــوطَـــتْوظَلْ خُل ـــاْممِاْ بِقَتَـــاُْؤه
 

 ــُأد ــفَ ــع الــشَّ تَطْىِلج حتَّ ــداْس قَملُ اً ص
  

 ]5[  

ــ لَيعــه خَل يــن ــطٌ م ــ قَطَ محمِاْاً و
 

 ــَأو ــتُهمردفَ ــاْ م ــىء علَ ح نِيوِر  هد
  

 ]6[  

ــي ب ــد ــي َأي ــن ف دــي ــاْ ِإنَ طَع مِاْء
 

ــ  َأهــفٍّ الَو ــض ْ ون كَ ــييتَ ض كةًر1(ر( 
  

 ]7[  

 ــر ــآميةٌ غَبـ ــاْء ذَاْشَـ )2(مِاْتُ قَتَـ

 

 ــن م ــد يعــ ب يَأو ــ قَرِد ــتْي ــه بٍ َأتَ  بِ
  

 ]8[  

  

                                                 
  :ر ضوء على الشِّع

 لسانابن منظور ،    : ينظر  . اإلبل تضرب إلى الصفرة ، وهي أيضاً اإلبل البيض بشُقْرٍة يسيرة            : العيس   ] 3[ 

 ، مـادة     الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . من ضممتُ الشّيء إلى الشيء      : انضم  ) . عيس  (  ، مادة    العرب

 ،   العـرب  لسانابن منظور ،    : ينظر  . ط سود   من الدواب ؛ أي في قوائمها خطو      : الموقّفة  ) . ضمم  ( 

: ينظـر   . جمع رسغ ؛ وهو موصل الكفّ إلى الساعد والقدم إلـى الـساق              : األرساغ  ) . وقف  ( مادة  

ابـن     :ينظـر   . ما فوق الكعب مـن البعيـر        : الخَدام  ) . رسغ  (  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   

   .)خدم (  ، مادة لسان العربمنظور ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

   .الديوان   الشّعر حسب رواية 

 " .يره ضيضيرك  " ربيع األبرار ونصوص األخبارفي  )1(

  : هكذا ربيع األبرار ونصوص األخبار ، والبيان والتّبيين روي هذا البيت في )2(

غبـــراء ذاتُ قتـــامَأتَتْـــك بهـــا  
 

ــرةٍ    ــبٍ بقفـ ــبٍ أو غريـ ــن قريـ ــد مـ يـ
  

  :ضوء على الشِّعر 

الغليظـة   : الجبلَـة   ) . وجـن   (  ، مـادة     الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . النّاقة الشّديدة الصلبة    : الوجناء   ] 4[ 

تـي تحـد عنقهـا       في النّاقة ؛ الّ   : تجاوب  ) . جبل  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . العظيمة  

وقد يكون هـذا داللـةً علـى    ) . جوب (  ، مادة المحكم والمحيط األعظـم  ابن سيده ،    : ينظر  . للحلب  

، ابـن   ) نـسع   (  ، مادة     العين الفراهيدي ، : ينظر  . سير يشَد به الرحال     : النّسع  . استجابتها وامتثالها   

لـسان    ابـن منظـور ،      : ينظـر   . الصوت  : البغام  ) . نسع  (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  سيده ،   

  ) .بغم (  ، مادة العرب

.   الغبـار   : القتـام   ) . دلـج   ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . السير طوال الليل    : اإلدالج    ] 5[ 

 ) .قتم ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم ابن سيده ، : ينظر 
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خَلَع اْتُ بِه وـ  ي 3(اًم(  َـذاْعر)ـ  )4 اْ ِلجمي
 

ـ   وقَد يكََأنِّ  اْ جو1(تُز(  ـست عين)ـةً )2جح 
  

 ]9[  

ــ ــء ثَالْوَأنُـ ــثَـ ــاً بعـ يماْدهن قيـ
 

ـ  )5(نِ مـرةً  حتَياْى الـر  علَ   اْعـص ى الْ وعلَ
  

 ]10[  

فَفَكَي)
6( نبِم  رـ  ي مى)

7(  لَـيو   بِـر مِاْس
 

ـ  رِ مـن  هتُ الـد  اْ بنَ ينرمتْ  يَأ  ْ ثُ الَ  حرى 
  

 ]11[  

ــ نَّنلَكو9(ي( ــُأر مــى بِغَي ــه مِاْرِ س
 

 ـــفَلَـــوـــاْ َأنَّهاً الٌل ِإذَ نَبـــتَّقَي8(اْتُه( 
  

 ]12[  

ــد حثَيدــاً ج الْي دــز ــ )11(ب ــغَي كَه مِاْر
 

ـ  اْي النَّ  رآن اْ م اِْإذَ   )10 ( تَكُـن  ا َألَـم  ولُاْس قَ
  

 ]13[  

                                                 
، مادة  لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  .  معروف ، سمي بذلك لثقل مشيه ، واحدتُه قطاة           طائر: القطا   ] 6 [ 

  ) .قطا ( 

  ) .ضير (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر . الحرج : الضير  ] 7[ 

  ) .شام ( ، مادة لسان العرب ابن منظور ، : ينظر . نسبة إلى بالد الشّام : شآمية  ] 8[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

 " .جوزتُ  " الشّعر والشّعراءفي  )1(

  " .عين بس " األغانيفي  )2(

  " .نّي ع " التّذكرة الحمدونية ، واألغاني ، والشّعر والشّعراء ، وجمهرة أشعار العرب في )3(

  " .عنان  " األغاني في )4(

  " .تارةً " لعقد الفريد ا في )5(

  " .وكيف  " األغانيفي  )6(

  " .ى فما باُل من يرم" تزيين األسواق في أخبار العشّاق  ، واألغانيفي  )7(

أما فـي   " . فلو أنَّني أرمى بنبٍل رأيتُها      : " روى صدر هذا البيت هكذا      العقد الفريد    ، و  الشّعر والشّعراء في   )8(

   روي  األغـاني وفـي   " . فلو أنَّني أرمى بسهمٍ رأيتُهـا       : " وي هذا الصدر هكذا      فقد ر  جمهرة أشعار العرب  

  " . أن ما أرمى بنبٍل رميتُها فلو: " ، وهكذا أيضاً " ولو أنَّني أرمى بسهمٍ رأيتُه : " هكذا 

  " .ولكنَّما " تزيين األسواق في أخبار العشّاق  ، واألغاني في )9(

  " .يكن  " ونيةالتّذكرة الحمد في )10(

حديثاً "  و   "شديد محال البطش     " األغانيفي  و" . جليداً حديث السن    " خزانة األدب   و ، الشّعر والشّعراء  في   )11(

  " .       حديثاً جديد الطّرف  " . التّذكرة الحمدونيةوفي " . جديد البري 
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لَمـ  و (نِ يغْ
ـ  )1 ـ  َأفْ اْم ـلْ  نَيـ  تُ س مِاْك نظَ

 

لَــةً رِ لَيه مــن الــدينــ ُأفْاْ ومــىنَــوَأفْ 
  

 ]14[  

مِاْك وعــاْد ذَمٍ بعــاُْل عــيــموتَْأ
 

 َأهــولَكَنتَْأي ــميــوُل يلَيمٍ و2(لَــة( 
  

 ]15[  

                                              

                                             }34{   

، وهي أوُل ما     )3(          قال عمرو لما وقع في بالد الروم ، حين أخذ يبكي نادماً على حاله               

  ]السريع  :                                        [ )4 (قالَه عمرو بعد دخوِله أرض الروم

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ) .عذر ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر .  الدابة ما وقع منه على خدي: عذار اللجام  ] 9[ 

 ]10 [  ءفي تثاقل : النّو ة تهذيب اللّغة األزهري ، : ينظر . النّهوضناء ( ، ماد. (  

 ]13 [ زالثياب ، و   : الب      من الثّياب ، وقيل متاع ة      قيل ضربابـن منظـور ،             : ينظر  .  البيت من الثّياب خاص       

 ،  لـسان العـرب  ابن منظـور ،  : ينظر . السيف الّذي ال يقطع : الكهام ) . بزز (  ، مادة   لسان العرب 

  ) . أنث ( مادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الروايات 

   " .نلم يفْ " األغاني في )1(

  " . ما ليس مدركاً تأميُل " الشّعر والشّعراء في )2(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .407 – 4/406خزانة األدب  ، البغدادي  ،169 – 3/168معجم البلدان الحموي ، : ينظر  )3(

   .181 ، 19 الديوان: ينظر  )4(

  

  :التّخريج 

  ورواها  ، 3/168معجم البلدان   ها أيضاً الحموي في      وروا ، 184 – 181  الديوان المقطوعة كاملةً في            

العمدة في محاسن الـشعر     في   ] 2[ وروى ابن رشيق البيت      . 407 – 4/406خزانة األدب    البغدادي في    أيضاً

رسالةَ الصاهل   ورواه المعري في     ، 419ي وخصومه   بة بين المتن   الوساط  ، ورواه الجرجاني أيضاً في     2/277

  . 473ج حوالشّا
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ـــَأرضِ الَّتتُنْي َأع ـــرـــالْكهاْم
 

 ــَألَتْقَــدس نــ بِنْــيمــنِ الــتُ عـرٍو ع 
  

 ]1[  

ــ ــو الْ- ه درِللَّ يم - ــن ــم هاْ الم
 

ــ  ــ رَأتْاْلَمـ ــا ادميتاْ سـ  برتْتَعسـ
  

 ]2[  

اْمهــــاْم وَأعاْهــــي فاْلَهــــاْوَأخْ
 

ــذَكَّرتْ  ــ َأرتَـ ــضـ ــَأه اْاً بِهـ  اْلُهـ
  

 ]3[  

 

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشِّعر 

جمع علَم ، وهو ما ينصب في الطّريـق ليكـون عالمـةً     : األعالم  . هي ابنةُ الشّاعرِ نفسه     : بنت عمرو    ] 1[ 

  ) .علم (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر . يهتَدى بها 

دم وكأنـه   عليـه  إال ويـسفك  هو جبل في الهند ال يعدم ثلجه أبداً ، سمي بذلك ألنه ليس من يوم   : ساتيدما   ] 2[ 

هو جبل قرب الموصل والجزيرة وتلك النواحي على مـا          : وقيل  ) ساتي دما   ( اسمان جعال اسما واحداً     

  : ينظـر  . نهـر بـين آمـد وميافـارقين       : هو نهر بقرب أرزن ، وقيل       : يبدو في بيت عمرو ، وقيل       

،  بالقرب من الشام     - نهر أو جبل     -موضع  والراجح هنا أنَّه     . 169 – 3/168 معجم البلدان الحموي ،   

  .وهذا ال ينفي قربه من آمد وميافارقين ونواحي الجزيزة 
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                                             }35{   

  )1(عنترة

             ُأخذَ عنترة أسيراً في حربٍ كانت بين العرب والعجم ، وكانت عبلـة مـن جملـة                 

السبايا ، فتذكَّر أيامه معها وهو في السالسل والقيود ، فعظُم عليه األمـر ، وخنقتـه العبـرةُ ،                              

  ]الكامل  :                                                                            [ )2(فقال

دونقٌ وعقُــاْء بخَــاْسا النِّــوكَــذَ
 

د وســـٌل وقُيـــِل سالْاْجـــر الرفَخْـــ 
  

 ]1[  

ــكْ رِسالَي ــه ــ ْ  بِ ــاْم ــعنْى الْ جنَ دوقُ
 

قَـــه اِْل مـــد روخَيـــالْر اْ غُبـــاْوِإذَ 
  

 ]2[  

ــ ــاْم ــتُ َأطْ كُنْ قَب ــب ــ وُأرِاَْل ذَلُ يد
 

 اْ دنَــعلَــي فَقَــد )3(قتُبــ ْ ر الَ دهــاْيــ 
  

 ]3[  

دوكُــ منْاْقهــاْد فرشُ بعــعــيوالْ
 

ــفَالْ  ــقَتْ ــنيُل ِل ــ م عب بع دــةَ ر ــةٌ اْلَ ح
  

 ]4[  

ــِإن ــد ن جفْاْ كَ ــك بِال ــومنُ جعِ يود
 

ــ  ــاْي بع ــد ــت الَْل قَ ــةُ فَا دنَ ينــم  يدبِنْ
  

 ]5[  

                                                 
م بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن            عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد بن مخرو           )1(

 – 1/243 الـشعر والـشعراء   ،   ابن قتيبة :  ينظر.  ، شاعر جاهلي مشهور عرف بفروسيته وسواده       بغيض

  . 225 المؤتلف والمختلف،  مدي ، اآل8/168 األغاني،  ، األصفهاني 244
   .214 – 212يدي درويش الجو:  ، تحقيق الديوان : القصيدة ومناسبتها ينظر )2(

بـدل  ) يبقي (  تكسر الوزن ، والصواب في الوزن - بحذف حرف العلة - من الجدير ذكره أن هذه الرواية     )3(

 ) ة ) تبقرغم العلة النحوي .  
  

  :ضوء على الشِّعر 

) . بخنـق   ( ، مـادة     العينالفراهيدي ،   : ينظر  . جمع بخْنُق ؛ وهو برقع يغطي العنُقَ والصدر         : بخانق   ] 1[ 

  ) .بخنق ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر 

، مـادة      تاج العـروس    الزبيدي ،   : ينظر  . ظلمتُه  : الستر الّذي يمتَدُّ دون السقف وأرواق الليل        : الرواق   ] 2[ 

  ) .روق ( 

ابن منظـور ،    : ينظر  . عسر  :  خيره ، ورجٌل نَكد      نُكد الرجُل فهو منكود ؛ إذا كَثُر سؤالُه وقلَّ        : منكود   ] 4[ 

 ) .نكد (  ، مادة لسان العرب
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رص ـ فُ الز ـ    اْم هو لَـينِ ع  ـسح وود
 

ــاْيــ  بع َل ِإنــ تَبكيفَقَــد لَــيكَــ عب ى 
  

 ]6[  

ــ في ــو ــلِّ ي ــ كُ ــرهن جدمٍ ذكْ يد
 

ــ  ــاْي بع ــفَكَُل ِإن س ــو ما دــي اْ فَفَعِئلي 
  

 ]7[  

ــد ــن عنْيعتَ هو ــر ــتَ ــك بعو عنْ يد
 

 ـــلَهفـــيلَيِإذَ ع قَاْكـــ بةً يـــبِيس ت
  

 ]8[  

يجووــه ــداْشُ ــ قَ نْاْ ضــقَ ع ــبِا الْه يد
 

 لَقَــدوــ لَق تُ الْيــفُــري ا سنَــباْةَ م ــك ِل
  

 ]9[  

ديـــقَهن حداً فَـــودو ُأســـقَـــتْالْ
 

 اَْأنَّهــ ْ الَّرِ ِإبحــج الْج مــوووتَمــ 1
  

 ]10[  

ــضتْ ــفَقَ ــفُ الراْر وَأطْ اْمــه دوحِ شُ
 

 اْنَنَــرِم بياْوا الــصنَــا فَحكَّموراْجــ 
  

 ]11[  

ـ والْ ديــُل تَماْجِبــود والْجــو َأسـ
 

ــ  ــاْي بع ــم ــنَل كَ م حقْ جــٍل فَر ــه فَ تُ
  

 ]12[  

الـــدوهبي ـــاْخُـــُل تَـــرجيةً ورود
 

ــسطَ  ــداْفَ ــي ال ــطْه علَ س ــر درٍ اْوةَ غَ
  

 ]13[  

                                                

                                                }36{   

  ]الوافر  :    [ )1(        قال عنترة يمدح الملك كسرى أنوشروان ، وهو إذ ذاك في المدائن

جِـــسفَ ْ ٌم الَواْي الـــس اْقَرِقُـــهم
 

ــَؤ  ــسلِّ ْ ٌد الَاْفُــ ــده الْييــ م اْمــ
  

 ]1[  

تَـــســـيمالظَّـــاْاً ِإذَُل د ـــنالْ جم
 

 َأجــو ــٌن تَبِاْفَــ ــيــ  تاْتُ مقَرحــ
  

 ]2[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

 بيـداء ، وهـي      جمـع : البِيد  . هي عبلة بنة مالك العبسي ، ومالك كما هو معلوم عمُّ عنترة             : ابنة مالك    ] 9[ 

  ) .بيد (  مادة  ،المحيط في اللغةالصاحب بن عباد ، : ينظر . المفازة 

  ) .صرم (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر .  ؛ وهو السيف القاطع جمع صارم: الصوارم  ] 11[ 

تـضطرب  : تميـد   ) . جحفـل   (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  . الجيشُ الكثير   : الجحفَل   ] 12[ 

  ) .ميد ( ة ، مادتاج العروس الزبيدي ، : ينظر . وتتحرك بشدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .357 – 354 الجويدي درويش:  ، تحقيق الديوان : القصيدة ومناسبتهاينظر  )1(

  :ضوء على الشِّعر 

  ) .سال (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . يكشف الهم : يسلّي  ] 1[ 
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ــ ــه الْيلَـ ــَؤذُّ بِـ ــسد الْاْفُـ ماْتَهمـ
 

 هتْاْوفَـــةٌ شَـــجبِـــ قَلْتيوبِـــص  ت
  

 ]3[  

ماْمــرا الْ هــذَيحبِاْتُ ِلــصوقُلْــ
 

ــغلْ  ــذشُ ــنرِ عبكْتُ بِ ــةَ ع ــولَ اْ ساْه 
  

 ]4[  

ماْدهم حــرِل عنْــوصــُل الْالْحــ
 

ــ  فويــضِ الْ َأرجــاْحياْزِ خقَــو مٍ م
  

 ]5[  

دــــْ  ٌح الَاْرمــــاْياْ ِلثَــــاْطُ لَهم
 

 ـــيبـــوبق الْاْبِ ذَاْن كخَـــو ـــيٌد ح
  

 ]6[  

ــحــشْاْصفٌْح حج وــنَيــقَاْهاْ سم
 

ــ  اْلَهــن ــ م تَح رب ــت هــاْقُع يع ٌن و
  

 ]7[  

ــ ــاٌْر يموفُاْوكَــ ــدزِجــ ماْه مــ
 

 ــي ــفَوبـ ــساْههاْن شـ ــٌك عبِ مـ ٌر يـ
  

 ]8[  

ــ مِللْاْو ــص ــرتْنِ ِإنغُ ــو خَطَ ماْ قَ
 

ــ  ــد ِللْاْفَمـ ــفَرتْرِ ِإنبـ ــ سـ ٌل اْ كَمـ
  

 ]9[  

ــن مــو عــذَّشَقْ ي ــه الْ يلَ ــ لَ ماْرغَ
 

 يدد عنْـــوجـــ والْاْمهـــاْذُّ غَريلَـــ 1
  

 ]10[  

ـــبِِإباْعديقَـــدنُـــ وَأم نَـــواْا وماو
 

ــ ْ َأالَ  ــاْي بع ــد ــَل قَ تَ اَألعــم  يداْ شَ
  

 ]11[  

 ــنم بــ   تُـشَي ف ـ ي الْ لَـه هــمع اْدم
 

 ــد ــ الْوقَ ــقَي تُ فــفَرِي س ــي ُأم واًر 
  

 ]12[  

مـــ ْ اً الَكَـــلْوحيالْي كَـــالْطُ بِـــهم
 

ــ  عبالْو دــس عــد ــ الْرِ قَ قَيــس تُ ياً ر
  

 ]13[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

. الصوت الشّديد وذلك بسماع الصوت دون أن يبـصر أحـد            : اسم الفاعل من هتَف ، والهتفُ       : الهاتف   ] 3 [

) . هتـف   (  ، مـادة     تهـذيب اللّغـة   ، األزهري ،    ) هتف  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  

الزمخـشري ،   : ينظـر   . ق  من هام فهو هائم ومستهام ، وبه هيام ؛ وهو الجنون من العـش             : المستهام  

  ) .هيم (  ، مادة أساس البالغة

 ]6 [   دالخَو :      خُود حاحالجوهري ،   : ينظر  . الجارية النّاعمة ، والجمعة    الصداح  ) . خود  (  ، مادالمرأةُ : الر

لـسان  ر ،   ابن منظو : ينظر  . ضخمةُ العجيزة والمآكم    : وقيل  . العجزاء ، ثقيلة األوراك ، تامة الخَلْق        

  ) .ردح (  ، مادة العرب

  ) .صحح ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . الخالية من المرض : الصحاح  ] 7[ 

، الـصاحب بـن       ) سـفر   (  ، مادة     العين الفراهيدي ، : ينظر  . كشف المرأة نقابها عن وجهها      : السفور   ] 9[ 

: اهتزت وتمايلت في مـشيتها ، والخطْـر أيـضاً           :  خطرت   ) .سفر  (  ، مادة    المحيط في اللغة  عباد ،   

. االستقامة واالعتـدال    : القوام  ) . خطر  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . الغصن من الشّجر    

  ) .قوم (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر 
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ــ ــٌد والزوجنُـ ــالْاْمـ ــه غُـ من لَـ
 

ــلْ  ــلُّ الْ نَاْطَوسـ ــه كُـ ــاْبراً لَـ  اْيـ
  

 ]14[  

ــ ــداْفَمـ ــيرِ نَـ ــٌر َأم َأبحـ ماْ غَمـ
 

ــ  ــييفـ ــاْ رُؤه مـــناْض عطَـ ه حتَيـ
  

 ]15[  

ــالَ ــ ْ فَـ ــالْاْ معىشَيغْـ ــه ظَـ مِلمـ
 

 ــد ــتْوقَ ــ خَلَع لَيــشَّ ع ــاْس تَمه ال اً ج
  

 ]16[  

ماْمـــرته التَّوت صـــاَْأقَـــلُّ صـــفَ
 

 ــو ــهره النُّاْجـ ــم وفوجـ ــديـ ٌر ه بـ
  

 ]17[  

لَيـــعاْه الـــسواْمـــتُ الْاْوياْخم
 

ــ  ــوبنُـ ــرِشٍ ِلمج نَعـ ــسه سـ ٌر يلـ
  

 ]18[  

ــن اآلفَــ  ــاْم م الْاْق ــر ــس قَ اْحم
 

 ــو ـ خَو ْ الَولَ ـ يفُــه فـ رٍ  كُــلِّ قُطْـ
  

 ]19[  

تَح ــ بِــهفَا الْيالْاْمــُل وظَــصاْعم
 

 مــج ــي ــساْع النَّ ــسِ جِ هٌم ور وٌح و
  

 ]20[  

ــ ــك اَألروملُ هــضِ و لَه ــاْو اْ ِإمم
 

 كُـــلِّ فَـــج وه مـــن نَحـــيتُـــصلِّ 
  

 ]21[  

ــد ــم ــاْى اَألي ــاْمِ م ــح الْاْ نَ ماْحم
 

 مــد ــفَ الثَّاْ ي دــي س ــي ــبنِ واقَلَ  ىقَ
  

 ]22[  

  

 }37{   

الكامل  :                    [ )1 ( الملك كسرى أنوشروان          وقال عنترة أيضاً يمدح[  

ــتْاْقَ ــم ــم الْاْ مقَ ــغَي ف ثيَأز اْمــه ن
 

ــ  ــاْي ها الْ َأي ــذ ــك الَّ لمياْ راْح ــه تُ
  

 ]1[  

نــهاْوي كيرِ فــعــصا الْر هــذَ بــداْيــ
 

ــ  اْيبــةَ الْ ق ــصلَ ــاْقُ ي ــاْد ــالَج الْاْ تَ ع ْ 
  

 ]2[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ) .بري (  ، مادة لسان العرب ابن منظور ، :ينظر . جمع البرية والخلق : البرايا  ] 14[ 

يقصد بنات نعش الكبرى ، وهي سبعةُ كواكب ، أربعةٌ منها نعش وثالثٌ بنات ، وكذلك بنات                 : بنو نعش    ] 18[ 

 ، مـادة         لـسان العـرب   ، ابن منظور ،     ) نعش  (  ، مادة     الصحاح الجوهري ، : ينظر  . نعش الصغرى   

  ) .نعش ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .370 – 368درويش الجويدي : ، تحقيق الديوان  القصيدة ومناسبتها :  ينظر)1(
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ــ نْاْ يــذَ الْ م ــق حمزوــن نِ مَأح اْزــه ن
 

ــ  خْاْيم ــو ــالً نَ ــجِ ــاْمسء ال بِج ءو هد
  

 ]3[  

نهاْس ِإحــ ومــنىر كــستُ مــنقَيــالْ
 

ــ  ــاْي اْ سنكــي يد اْنــب ع ــر سٍ ِإنَّني 
  

 ]4[  

ــَأوـ اْص نهاْف ِلــسفَه َأحــٌد بِوصـ
 

ــياْمــ  ــدر َأوصــفُ َأووس ي لَ ــ يقَ في ي 
  

 ]5[  

ــسمو مجــ  ــلَّ فــ بِ ح دِإي ياْوــه ن
 

 ــو ــٌك ح لمالْى ــب ــ رتَ عِلاْمــي اْ كُلَّه 
  

 ]6[  

ــد ــهوال ــَل الْاْر نَ ــنفَخْ م رت ياْجــه ن
 

 ــو لَمفَ الزــر ــه شَ ــًى بِ اْمَأهو ن ــه لُ
  

 ]7[  

ــن ْأمال بو ــه ــلَّس ــي ــهاْد عيثُ عنْ ن
 

ــطَاْوِإذَ  ــاْ س ــاْ خَ ــماْفَ اَألنَ مج يمهع 
  

 ]8[  

ــصالْاْبِخو ِله ــدـ ع نــه اْد بلْيَل فـ
 

مـــه اْ َأييفَ فـــاْصهِـــر اِإلنْـــمظْالْ 
  

 ]9[  

ــ ــاً فمتَنَزهـ ــيـ ــسيه وفـ نهاْتَ بـ
 

ــ  َأميــس تُ فــي بر ــص ــيعٍ خَ ده بٍ عنْ
  

 ]10[  

حــيكيوـ اْ م نــهاْد بنَوهبــه وجـ
 

 ــر ــه تَفــ تُ بِرونَظَ ــاْض وميكَتَ اُْؤه 
  

 ]11[  

ــن الْ م ــن ــلِّ فَ ــ كُ ف حاْنَ َأفْيــه ن
 

ــ  فيرم  الر ــع مــعٍ ج ــبِب يببِر ع ــه ع
  

 ]12[  

ــ هجرــد ــَأن ال ــوهاً بِ ــهاْع عنَر طَ ن
 

ــ  طُيووــن م هر ــو ــلِّ نَ ــ كُ  شَدتْعٍ َأنْ
  

 ]13[  

ــفَ الْ ــروقَ يحم وــد ــع اً فــي نهاْ شَ
 

ــٌك ِإذَ  لــاْم ــاْ م ــاْ ج َل فيــو ــمِ اللِّ ي  اْقَ
  

 ]14[  

ــس ــد واِإلقْعوال اْبــن ُل مَأع اْوــه ن
 

ــ  ــنصوالنَّ م رــس ــوِئه داْ جلَ  ىورن الْ
  

 ]15[  

ــ ــفُرعن الْاْوُأطَ ــاْس ف نييم اْدــه ن
 

 ْ مــالَ ن الْعه بــييكُرن صــنشْــفََأل 
  

 ]16[  

  

  ــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشِّعر 

  ) .كيو( ، مادة العين الفراهيدي ، : ينظر . زحل : اسم نجم ، يقال له : لكيوان ا ] 2[ 

  ) .عين (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . من األعيان أي اإلخوة واألقارب : العيان  ] 8[ 

 المحـيط فـي   د ،   الصاحب بن عبا  : ينظر  . جمع فنن ؛ وهو الغصن المستقيم طوالً أو عرضاً          : األفنان   ] 12[ 

هي األلوان ، وهي جمـع      : واألفنان  ) . فنن  (  ، مادة    لسان العرب ، ابن منظور ،     ) فنن  (  ، مادة    اللغة

 ة تهذيب اللّغةاألزهري ، : ينظر . فنفن (  ، ماد ( ، ة لسان العرب، ابن منظورماد ،  ) فنن. (  
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 }38{   

  )1(قس بن ساعدة اإليادي

       خََل قسوم ، فقال له القيصر         دعلى قيصر الر  " :      هفمان وتصرا بلوتَ من الزأخبرني عم

 من عاتَبه ، ووجـدنا      احباً يخون صاحبه ، وال يعتب     بلونا الزمان فوجدناه ص   : فأجابه قس قائالً    

  ]المنسرح [       :)2("وفي ذلك أقول ... اضلون بالعقول اإلنسان صورةً من صور الحيوان يتف

ـ  م مثُ حتُض  رِ الـصيـ  ح م ن ـ  ح )3(بِلَ

 

ــلَ  ــلَ حدقَـ ــ الزتُبـ ــ َأناْمـ  هرطُشْـ
  

 ]1[  

                                                 
 يب العرب وشاعرها ، أدرك النبي     ادي ، خط   بن عمرو بن عدي بن مالك بن أيديعان اإلي          هو قس بن ساعدة    )1(

 )(                  ًاألصـفهاني ،   : ينظـر   .  قبل النبوة ورآه في عكاظ ، وكان قس يفد كثيراً على قيصر الروم زائـرا

   .9/198 البصائر والذخائر ، التوحيدي ، 222 معجم الشعراءالمرزباني ،  . 15/164 األغاني

قس بن ساعدة ،    ل ناسبة باألبيات ناسباً إياها   وحيدي هذه الم  وقد ربط التّ   . 243 المحاسن والمساوئ  البيهقي ،    )2(

 البـصائر والـذّخائر   : ينظر  ] . هرقل  [ يد اسم قيصر الروم بِـ      غير أن الغريب في خبر التّوحيدي هو تحد       

وهرقل كما هو معروف كان آخر ملوك الروم في الشّام ، وكان حكمه فـي فتـرة قيـام الدولـة                      . 9/198

قـس   لتقاء بين هلي ، وهذا يضعفُ إمكانية اال     أما قس فهو شاعر جا    . سالمية إلى خالفة عمر بنِ الخطّاب       اإل

  .اسمه والمهم أن المصدرين يتحدثان عن قيصرٍ رومي ، وهذا هو المبتغى رغم االختالف في تحديد. وهرقل 

  :التّخريج 

 ناسباً إياها لقس بن سـاعدة ،        244 – 243 المحاسن والمساوئ ي  ف ] 6 - 1[ روى البيهقي األبيات             

 ،  5 ،   4[ وقد روى العسكري األبيات      . 9/198 البصائر والذّخائر ورواها التّوحيدي ناسباً إياها لقس أيضاً في        

  اغـب  الر: دون نـسبة عنـد       ] 7[ وروي البيـت     . 2/312 جمهرة األمثال ناسباً إياها ألبي العتاهية في       ] 7

المستطرف فـي كُـلِّ فـن        ، األبشيهي ،     1/709 محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء    األصفهاني ،   

إعالم النّـاس بمـا وقـع        ، اإلتليدي ،     331 فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظّرفاء    ، ابن عرب شاه ،       28 مستظرف

   .1/61 المحاضرات في األدب واللّغة ، اليوسي ، 72 للبرامكة
  

  :اختالف الروايات 

   .المحاسن والمساوئالشّعر حسب رواية البيهقي في 

  .بإشباع الكسرة " حلَبِي  " البصائر والذّخائرفي  )3(

  :ضوء على الشِّعر 

قد ثَبتَتْ نسبتُه لإلمام علي ، حيثُ ورد هذا البيت           ] 7[ من الجدير ذكره في مجال نسبة األبيات أن البيت                 

ووقوعه في اإليطاء إالّ أن رواية ابن عرب شاه تحد من التَّشابه             ] 3[ ورغم تشابهه مع البيت      . 25 يوانه د في

  .بين هذين البيتين 
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ــ ــفَ الِْلوقَ ــنَّ ِإىتَ نــي م ــ الْن عبِر
 

ــفَ  ــ الْر َأملَ ــمالْ وَلضفَ ِلاْعــ)1(ي ف ي 
  

 ]2[  

ــ ذُيودم ــح مودــه ــنِ ع )2(بِس النَّ

 

 ــح ــىتَّ ــىر نَ اْ سمــاً ِإي ــ خُىلَ  قلُ
  

 ]3[  

ــ منــ ع ــِلقْ ج ــد م ضىو ــع بِ َأِلقْ
 

ــ  اْمــنْ ي ــ الْعفَ مرــء ف اْكَ فُيــه ته 
  

 ]4[  

ــي عفُرــ ع ــ التَّدنْ حصــِلي )3(بِو للنُّ

 

ــ  ــا الْم مرــالَّ ِإء اب ــ نَن ــبِ فَهسفْ اْه 
  

 ]5[  

ــيفَلَْأ ــر تُهتَـ ــبـ ــنةً مـ بِر التُّـ
 

 ــح ــ الْاذَ ِإىتَّ مرــ )4(ء ــجه مَلاْغَ  هتَ
  

 ]6[  

 }39{  

ما نظرتُ فيها إالّ فيما     : خبرني هل نظرتَ في النّجوم ؟ قال        : "           ثم سأله القيصر قائالً     

  ]الكامل       [  :  )5(" ، وقد قلتُ في النّجوم أردتُ به الهداية ، ولم أنظر فيما أردتُ به الكهانة

                                                                                                                                               
فقد تقدم أن العسكري قد نسبها ألبي العتاهية ، علماً أن هذه األبيـات غيـر                 ] 7 ،   5 ،   4[ أما األبيات            

. العتاهية ، بل إن ديوان أبي العتاهية يخلو من قافية الباء المكسورة على البحر المنسرح                موجودة في ديوان أبي     

   .69 – 38  الديوانتنظر قافية الباء في

، الزمخـشري ،  ) محـض  (  ، مـادة  الصحاحالجوهري ، : ينظر . اللبن الخالص بال رغوة    : المحض   ] 1[ 

  المحكـم  ابن سيده ،  : ينظر  . األبيض الخالص بال رغوة     : ح  الصري) . محض  (  ، مادة    أساس البالغة 

  ) .صرح ( ، مادة تاج العروس ، الزبيدي ، ) صرح (  ، مادة والمحيط األعظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .التَّشرف و "  البصائر والذّخائرفي )1(

 " .يزيد محموده عن الحسبِ " عجز هذا البيت بهذه الصورة جاء  ائر والذّخائرالبصفي  )2(

 " .التّحصيل في النّسب  " البصائر والذّخائرفي  )3(

  " .الدهر "  البصائر والذّخائرفي  )4(

  

  :ضوء على الشِّعر 

     ، مـادة    لسان العـرب  بن منظور ،    ، ا ) غال  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . الهالك  : الغول   ] 6[ 

  .) غول ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .244 المحاسن والمساوئالبيهقي ،  )5(
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والْطـ  ب ـ ي  ْ  الَ )1(ءي شَ ـ  ُلاْنَ 2(ُلالْ ض(

 

 ــع ــ النُّملْ جمِوــ ع ــعى الْلَ ــ وِلوقُ ُلاْب 
  

 ]1[  

ــ مند ــو نــ اَأله ــكالْفْ ــسي لَ )3(ُلاْ ينَ

 

ــ  اْذَاْمــالْ ط بكــ ع ــملْ ــلء ُأغْي شَ  تْقَ
  

 ]2[  

ُلاْاآلجـــ وقُاْزر اَأل)5(مِ كَـــيرِديـــ
 

 هــي ــتَاْه ــ َأاْ م بِح ــد ــ ضِماْغَ  )4(هرِدقَ
  

 ]3[  

ــجولفَ ــ اِإلههِـ ــاِإل وماْركْـ )6(ُلالْجـ

 

 هنُــاْكَ مءاْم الــسقَو فَــيذ الَّــالَِّإ 
  

 ]4[  

 

                                                                                                                                               
  :التّخريج 

النّجـوم   ، ورواها أيضاً اليافعي فـي        244 المحاسن والمساوئ في   ] 4 – 1[ روى البيهقي األبيات              

 ] 1[  وروى الثّعالبي صدر البيت       .1/39 اإلمتاع والمؤانسة في   ] 1[ وروى التّوحيدي البيت     . 5/38الزاهرة  

بهجـة المجـالس     فـي    ] 4 ،   3 ،   1[ وروى ابن عبد البر القرطبي األبيـات         . 189 التّمثيل والمحاضرة في  

2/115 - 116.   

  

  :اختالف الروايات 

   .سن والمساوئالمحا   األبيات حسب رواية البيهقي في 

 " .حقٍّ  " اإلمتاع والمؤانسةفي  )1(

  " .مماُل  " اإلمتاع والمؤانسة، وفي " وباُل " بهجة المجالس في  )2(

 " .من دونه األبواب واألقفاُل " روي هذا العجز هكذا النّجوم الزاهرة في  )3(

روِي النّجـوم الزاهـرة     ، وفـي    " و فطنة   هيهات ما أحد مضى ذ    " روي الصدر هكذا    بهجة المجالس   في   )4(

  " .أفهم فما أحد بغامضِ فطْنة " الصدر هكذا 

  " .متى " النّجوم الزاهرة  في )5(

  :روِي البيتُ هكذا بهجة المجالس  في )6(

ــجولفَ ــاللُ ههِــ ــام واإلجــ   اإلعظــ
 

   ــماِئه ــبع س ــوقَ س ــو ف ــذي ه  إالّ الّ
  

  :ي هذا البيت هكذا روالنّجوم الزاهرة وفي 

ــجولفَ ــ اِإلههِــ ــضاُل ماْركْــ واإلفــ
 

   ــه ــبعٍ عرشُ س ــوق ــن ف ــذي م  إالّ الّ
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 }40 {  

  )1(قيس بن مسعود

          أقطع كسرى لقيس بن مسعود األبلّة ، وأعطاه الخيَل واألنعام مقابل حماية السواد مـن         

 ،  )2(ثم أغار الحارث بن وعلة على السواد إلفساد أمرِ قيس عند كـسرى            . قومه بكر بن وائل     

امه َأمره أن يرسل إلى أشراف قومـه  فغضب كسرى وبعث لقيس بن مسعود ، ولما مثَُل قيس أم  

  ]الطّويل  :                       [ )3( ففطن قيس لذلك فكتب إليهم– إنّما أراد قتلهم –ليكرمهم 

برِاْشََمــ َومكَُدنْــ عاْمــ َعُلآكــَم
 

 اْنَـــلَاْغَ َواْنَـــاْنَ غاْنَـــاْنَغَْأ َواْنَـــينغُ 
  

 ]1[  

ــ ــَبَرقَْي ْ الَفَ ــاْنَّ كُنْ ممــد ــاْ َرَره ال كب
 

ــ  ــ نَنِإفَ حَأن ــر ــاْنَلَْس ــيفَلَْأ بِ  ةفَيح َص
  

 ]2[  

  

                                                 
 ود بن قيس بن خالد بن عبد اهللا ذي الجدين بن عمرو بن الحارث بن همام بن مرة بن ذهل                   هو قيس بن مسع    )1(

 لكـسرى   نم، وقيس هو سيد بني شيبان ض        بن قيس أحد أشهر فرسان الجاهلية      أبو بسطام وهو  .  بن شيبان ا

 األغاني،   هاني، األصف  87 – 76 المحاسن والمساوئ ،   البيهقي:  ينظر.  السواد من إغارة قومه بني شيبان     

المناقـب المزيديـة     ،   ، الحلي ، أبو البقـاء هبـة اهللا           200 معجم الشعراء ،   ، المرزباني  24/36،   2/81

2/405 .  

 معجـم  ، المرزبـاني ،  24/36 ، 2/81  األغاني ، األصفهاني ،87 المحاسن والمساوئ البيهقي ،   : ينظر   )2(

  .201 الشّعراء

   .2/407المناقب المزيدّية ء هبةُ اهللا ، الحلّي ، أبو البقا: ينظر  )3(

  

  :التّخريج 

 ،  لسان العرب ، ورواه أيضاً ابن منظور في       ) غال  (  ، مادة    تهذيب اللّغة في   ] 1[ روى األزهري البيت          

   .2/407المناقب المزيدّية  في ] 2 ، 1[ الحلّي البيتين أبو البقاء  وروى) . غول ( مادة 

  

  :ر ضوء على الشِّع

 ،  تهذيب اللّغـة  األزهري ،   : ما غالك عنّا ؛ أي ما حبسك عنّا ؟ ينظر           : يقال  . غالنا ، أي حبسنا     : غال   ] 1[ 

 ) .غول (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) غال ( مادة 
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 }41{   

 كان قد أمر بحبس قيس بن       - أشراف بني شيبان     -          عندما ابطأت الرهائن على كسرى      

هقوم الطّويل       [  :                           )1(مسعود ، وفي سجن ساباط قال قيس ينذر[  

ـ  َركْ بَ َءاَْبنْ األَ )2(ربِخْ ي نَمِل ـ اْ وَ َن ب )3(ُلِئ

 

ــتَيلَ ْ الََأ  نَأي ــر ــوشُ الْ سحــلَغَْب َوي تي 
  

 ]1[  

ــَيِل ــَم )5(َأَصنْ عرَوفٌو يــز ــاَْج َرَج ُله
 

ــوُأفَ  صيهــم ــص َواِهللا بِ ــ َبحِلْال نَيه4(م( 
  

 ]2[  

                                                 
بقـاء هبـةُ اهللا ،       ، الحلّي ، أبو ال     201 معجم الشّعراء  ، المرزباني ،     24/36  األغاني األصفهاني ، : ينظر   )1(

   .2/409المناقب المزيدّية 

  

  :التّخريج 

المعـاني  في  ] 4[ وروى ابن قتيبة البيت  . 38 – 24/37 األغانيروى األصفهاني القصيدة كاملةً في            

وروى أبو البقاء هبةُ اهللا الحلّي       . 201 معجم الشّعراء في   ] 4 – 1[ وروى المرزباني األبيات     . 2/894 الكبير

   .2/409المناقب المزيدّية في  ] 10 – 8 ، 4 – 2[ األبيات 

  

  :اختالف الّروايات 

   .األغاني   القصيدة كاملةً حسب رواية األصفهاني في 

  " .يعلم  " األغانيفي  )2(

 " .ء والعلم وائُل ألن تعلم األنبا"  هكذا معجم الشّعراءروي عجز هذا البيت في  )3(

   .معجم الشّعراء، وهذه الروايةُ نفسها في " بينكم " المناقب المزيدّية في  )4(

  " .ِلينْطَقَ  " معجم الشّعراء، وفي " ِلينْظَر " المناقب المزيدّية  في )5(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 مـضمومة تبعـاً الطِّـراد    – الالم –ة الروي           ويبدو أن هذا البيت قد وقع في اإلقواء ، إذ جاءت حرك    

  .حركة الروي في القافية ، في حين اَألولَى بها أن تكون مجرورة على اإلضافة 

  ) .رشا (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . األخذُ والحصول : الرشو  ] 1[ 

 العباب الّزاخر واللباب الصاغاني ،   ،  ) نصأ  ( ة   ، ماد   الّصحاح الجوهري ، : ينظر  . الرفع والعلو   : النّصأ   ] 2[ 

:  ، والطَّفُّ    201 معجم الشّعراء المرزباني ،   : ينظر  . جوانب العراق   : الطَّفُّ  ) . نصأ  (  ، مادة    الفاخر

  .4/35 معجم البلدانياقوت الحموي ، : ينظر . ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق 



 476

ـ اَأل وَ ، رِهى الـد  لََع اْيم ف ـ ي ـ اَْوغَالْ اَه ُلِئ
 

ـ  ةَاَْصَو  ـ  ٍئرِ ام ـ  و لَ ـ  َناْ كَ ف كُيـ  أَ م  مكُنَاَْع
  

 ]3[  

ـ  الْ ن إِ َرحَب الْ الََو ـ َبلْ لِ َءاَْم ـ اْ وَ رِح 1(ُلص(

 

 هنَّــــبَرقْتَ ْ  الَفَّالطَّــــ َومكُاْيــــِإفَ 
  

 ]4[  

ُل آكــَوهــ فَةَماْغَر ضــىلَــ َعتُطْقََســ
 

 ينــنَّ ِإرِيــخَا الْغَــ بن َعــمكُنَْسبِــحَأ ْ الََو 
  

 ]5[  

ـ  لَ ركْذَو ـ  اَْه ـ قَي الْ  ف ـ  بِلْ ـ اَْز ي َسي لَ ُلي
 

ــَعتَ  ــَكاْنَّ م لَن ــي ــىلَ ــ اللََّع َم ــاْ خَِلي  ُلِئ
  

 ]6[  

ــِإ ــ َويلَ ــلٌّكُ ف ــي ــاَْد َيداَْؤ فُ ُلخ
 

ــخَ الْب حــكبــحُأ  ــاْ َمــرِم ــب حَناْ كَ  اَْه
  

 ]7[  

ـ ي الْ مو قَ َرَبخْيفَ ـ  َموَي ـ  أَ اْ َم ـ اْ قَ اْنَ )3(ُلِئ

 

 )2(يتــلَغَْب َويحالْ ســوشُــر َأينــتَيلَ ْ الََأ 
  

 ]8[  

ُلِئـــاَْبقَ َوةٌمـــ َجدونُـــ جمهتَْزغَـــ
 

ــِإفَ  ــيَو ثَاْنَّ ــاْنَ ف ــي ــنَِّإ َوبٍوع شُ هم 
  

 ]9[  

ـ  يجِلَ فَ اَْيفَ ـ  اْ َي ـ  ن إِ مو قَ ـ تُ م لَ )4(اولُتاْقَ

 

ــ جنِإَو  ــع الَْدونُ َبمِج ــي نــَب َوي كُنَيم 
  

 ]10[  

  

                                                 
  :اختالف الّروايات 

، وهذه الرواية أيضاً فـي      " وال الماء إن الماء للقَود واصُل       " هكذا  المعاني الكبير    عجز هذا البيت في      روي )1(

وال الزيفَ إن الزيـفَ     " فجاءت هكذا   المناقب المزيدّية   أما في    . معجم الشّعراء  ، وهي نفسها رواية      األغاني

 " .للمرء قاتُل 

  " .ناقتي و" المناقب المزيدّية في  )2(

  " .ليعلم قومي ما الّذي أنا قائُل " هكذا المناقب المزيدّية  روِي عجز هذا البيت في )3(

  :هكذا المناقب المزيدّية  روِي البيت في )4(

ــاتلوا     ــم يق ــم ل ــومٍ إن ه ــز ق ــا ع فم
 

ــتُكُم   ــد يممـ ــرسِ قـ ــود الفُـ  وإن جنُـ
  

، وال يصلح الوزن إال بهذا      " يممتُكم  " لرواية تبدو فيها راتحةُ الكسر في       ومن الجدير ذكره أن هذه ا               

  ." يممتْكُم " الضبط 

  

  :ضوء على الشِّعر 

        ، مـادة   تـاج العـروس   الزبيدي ،   : ينظر  . مرض يتكون من استرخاء أحد شقّي البطن طوالً         : الفالج   ] 10[ 

 ) .فلج ( 
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                 ـهقوم ينـذر ا قاله قيس بن مسعود وهو في سجن ساباط عند كسرى ، قولُـه1(          ومم( 

 داً مكان أسرِهدحالوافر     [ :                      حيث يقول - في اإليوان -ويصفُ حاله م[  

ــفَ ــنَم ــ َياْذَ َه ــلَ )3(نوكُ ــ َممكُ يناْكَ
 

 
 )2(الًوســَر ٍلهــ ذُينــ َبغْلــبَأ ْ الََأ

  

 ]1[  

؟ نِاْنَ ســـاْنَـــاب َومثَيـــ َهنَمْأَيـــَو
 

 
ــلُكُْأَيَأ ــَه ا ابَون ــع ــةَلَ ف ظَي ــل ي4(ف( 

  

 ]2[  

ــَو ــ َودقَ ــمكُومَس ــَبالْ ةََم س )5(نِاَْي

 

ــَو  ــنَمْأَيـ ــذُّمكُي فـ ــَب يلُه الـ  يدعـ
  

 ]3[  

                                                 
   .2/407المناقب المزيدّية  ، الحلّي ، أبو البقاء هبة اهللا ، 24/36األغاني األصفهاني ، :  ينظر )1(

  

  :التّخريج 

وروى أبو البقاء هبة اهللا الحلّي األبيات        . 37 – 24/36 األغاني   روى األصفهاني المقطوعة كاملة في              

 ، ورواه ) ظلـف   (  ، مـادة     العين في ] 3[ وروى الفراهيدي البيت     . 2/408المناقب المزيدّية   في   ] 4 – 1[ 

لسان  ، وابن منظور في   ) ظلف  (  ، مادة    الّصحاح في، والجوهري   ) ظلف  ( ، مادة   تهذيب اللّغة    األزهري في 

  ) .ظلف ( ، مادة تاج العروس  ، والزبيدي في) ظلف (  ، مادة العرب

  

  :اختالف الّروايات 

   . األغانيفي   المقطوعة كاملةً حسب رواية األصفهاني 

  " .بكر ألوكاً " المناقب المزيدّية في  )2(

  " .يسد " المناقب المزيدّية  في )3(

  " .ابن وعلة وقد علمتم " المناقب المزيدّية  في )4(

  " .الهوان " المناقب المزيدّية  في )5(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 بن الحارث بن مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبـة ،             هو الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي       : ابن وعلة    ] 2[ 

  سبباً رئيس أغار على الس ذي قـار   واد ، وكانت إغارتُه األغـاني األصـفهاني ،  : ينظـر  . اً في وقعـة   

 ، األزهري ، ) ظلف (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر . أي مجاناً دون ثمن : الظّليف  . 24/36
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ــَبي ــ)1(غُلِّ ــ َأن َع ســرٍي نِاَْوي اِإل ف
 

 اْ ذَنَمــَو يمو قَــغٌلــب منَمــ ْ الََأ 
  

 ]4[  

ــرَي ْ الََو ــفَو الْج ــَكاْكَ ــم الَْع َم نِاْنَ
 

ــتَ  ــي لََلَواْطَـ ــَأ َوهلُـ ــز حَباَْصـ  اًنَـ
  

 ]5[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

هو : هيثم  ) . ظلف  (  ، مادة    العباب الّزاخر واللباب الفاخر   ، الصاغاني ،    ) ظلف  (  ، مادة     اللّغة تهذيب

 ، الحلّي ، أبو البقاء      24/37  األغاني األصفهاني ، : ينظر  . الهيثم بن جرير بن يساف بن علباء الذّهلي         

أغارا مع الحارث بن وعلة      ،  السدوسي هما ابنا سنان  : وابن سنان    . 2/407المناقب المزيدّية   هبةُ اهللا ،    

   .2/407 المزيدّية المناقبالحلّي ، أبو البقاء هبةُ اهللا ، : ينظر . على السواد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختالف الّروايات 
  " .يخَبر " المناقب المزيدّية في  )1(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ، مـادة          تهـذيب اللّغـة   األزهري ،   : ينظر  . الضعف ، والعطاء الّذي يشْعر بالضعف والنّقص        : المنان   ] 5[ 

 ) من ( ، ة لسان العرب، ابن منظورماد ،  ) منن. (  

  



 479

 }43{   

  )1(كسرى أنوشروان

         جاهر أحد الملوك كسرى أنوشروان بالعصيان خارجـاً علـى ملْكـه ، فخـرج إليـه                 

  ]الوافر  :                                   [ )2(أنوشروان على رأس جيشٍ وقاتَلَه وهو يقول

ــبِ ــ اْم ــكلَ م ــن ي دــ و ــاْطَ ودىنَ هقَ
 

ــذَِإ  تَا اسقَحَأتَر ــد ــىنَ م ــ تُن اْعدي 
  

 ]1[  

ــُأ موركــ و هــاْ ذَو ع يالْن حــاْم هقَ
 

ــفَ  ــمـ ــتَمه َأنِإ تَرقَحتَا اسـ  ْ الَّ ِإلْـ
  

 ]2[  

  
 

                                                 
   ، دقيـق    ، كان وافر العـدل جيـد الـرأي         شروان بن قباذ من أشهر ملوك الفرس الساسانية        هو كسرى أنو   )1(

  . 25/66 مسالك األبصار ، العمري:  ينظر.   )( سيدنا محمد ، ولد في أيامه  النظر
   .273 فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظّرفاء ابن عرب شاه ،: ينظر  )2(

  

  :التّخريج 

   .273فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظّرفاء في  ] 2 ، 1[ روى ابن عرب شاه البيتين 
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  )1(لقيط بن يعمر اإليادي

       حينما أغار بنو إياد على السواد ، نهبوا أموال كسرى وأصابوا امرأةً من أشراف العجم ،                

وكان عند كسرى رجٌل من إياد يدعى لقيط بـن معبـد يعمـُل              . فجهز لهم كسرى جيشاً كبيراً      

  ]الوافر                                     [  :          )2(فقال ينذر قومه ويحذّرهم. ترجمانَاً 

ــ ــنىِإلَ ــالْ م ــنيجزِ بِ م ةــر اْ ِإيد
 

ــالْ  ســ)3(م ف ــص ــنيحي ال م ــفَة لَق يط 
  

 ]1[  

                                                 
،  بن خارجة بن معبد بن حطيط بن غوثعان اإليادي         وغيرها ، ا   -،   ، ومعمر  معبد:   وقيل -لقيط بن يعمر     )1(

ـ  ،   ابن قتيبة :  ينظر.   عند كسرى في بالد فارس     اً، كان ترجمان   يادسيد من سادات إ   شاعر   شعراء الشعر وال

، ابن   266 المؤتلف والمختلف  ، ، اآلمدي    65األوائل  ،   ، العسكري  23/12األغاني  ،   ، األصفهاني  1/195

  . 1/126نساب العرب أ جمهرة،  حزم

ابـن  : ينظـر   . ان تحذيرهم   لتّرجمان كان رهينةً عند كسرى إب     جاء في بعض المصادر أن لقيط بن معبد ا         )2(

 في حين جاء في مـصادر أخـرى أن         . 65 األوائل ، العسكري ،     1/126بير  نسب معد واليمن الك   الكلبي ،   

   ، 1/70معجـم مـا اسـتعجم       البكـري ،    : ينظر  . ان تحذيرِِه بهذا الشّعر     لقيطاً كان محبوساً عند كسرى إب     

   .3/373األرب في معرفة أحوال العرب  بلوغاأللوسي ، 

  

  :التّخريج 

الـشّعر والـشّعراء          وروى ابن قتيبة المقطوعة كاملةً فـي         . 73 – 72 انالديو          المقطوعة كاملةً في    

في  ] 2 ،   1[ وروى األصفهاني البيتين     . 1/168 االشتقاقفي   ] 1[ وروى ابن دريد البيت      . 196 – 1/195

   ، 1[ وروى البكري البيتـين      . 266المؤتلف والمختلف   وروى اآلمدي المقطوعة كاملةً في       . 23/14األغاني  

، مادة العباب الزاخر واللباب الفـاخر  في  ] 2 ، 1[ وروى الصاغاني البيتين  . 1/70معجم ما استعجم في   ] 2

 – 1[ وروى النّويري األبيات     . 5/201التّذكرة الحمدونية   في   ] 2 ،   1[ وروى ابن حمدون البيتين     ) . دلف  ( 

مـسالك  فـي    ] 3 – 1[ وى ابن فضل اهللا العمري األبيات       ور . 15/173نهاية األرب في فنون األدب      في   ] 3

وروى األلوسـي   ) . دلـف   ( ، مـادة    تاج العـروس    في   ] 2 ،   1[ وروى الزبيدي البيتين     . 25/61األبصار  

   .3/373بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب المقطوعة كاملةً في 

  

  :اختالف الروايات 

  .73 – 72  الديوانالمقطوعة كاملةً حسب رواية

  " .كتاب " التّذكرة الحمدونية  ، واألغاني ، واالشتقاقفي  )3(
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ــالَ ــشْ ْ فَ غَلْيــو س ــقُ النِّكُم )3(داْقَ

 

 ــَأن ــ اللَّ)1(بِ ــي ثَ كسرىــد ــ قَ  )2(كُماْ َأتَ
  

 ]2[  

داْجر كَـــالْ)6(ِئـــباْكَتَالْ )5(نويزجـــ
 

ــ  ــنْكُماَْأتَـ ــتُّ مـ ــ َألْ)4(نوهم سـ  اًفَـ
  

 ]3[  

الْاَْأوه نــم ــالْ)8(ككُـ ــ كَهـ داْك عـ
 

ــ  ــق َأتَيىعلَـ ــ حنَـ ــذَ )7(كُماْنَـ  اْفَهـ
  

 ]4[  

  

                                                                                                                                               
  

  :ضوء على الشِّعر 

معجـم مـا    البكـري ،    : ينظر  . الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات حيث كانت تنزُل إياد           : الجزيرة   ] 1[ 

   .1/71 استعجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 " .فإن " مسالك األبصار في  )1(

نهايـة  ، و والعباب الزاخر واللباب الفـاخر      ،  المختلف والمؤتلف   تعددت روايات هذا الصدر ، فقد جاء في          )2(

 سـتعجم  في معجـم مـا ا  و" . بأن الليث آتيكم دِليفْاً : " بهذه الصورة تاج العروس ، واألرب في فنون األدب     

بأن : " هكذا  بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب       ، و مسالك األبصار   وفي  " . بأن الليثَ يأتيكم دليفاً     : " هكذا  

  " .الليثَ يأتيكم دالقاً 

العباب الزاخر واللباب الفاخر    ، و المؤتلف والمختلف    ، و  األغاني وتعددت أيضاً صورة العجز ، فقد جاء في          )3(

  فـال يحـسبكم سـوق     : " بهذه الصورة   تاج العروس    و مسالك األبصار ،  ، و  في فنون األدب     نهاية األرب ، و 

  " .فال يحسبكم شوك القتاد : " هكذا بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب وفي " النّقاد 

  " .سبعون  " بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ومسالك األبصار ، ونهاية األرب في فنون األدب  في )4(

   " .يجرون" بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب  في )5(

  " .المكاتب " مسالك األبصار  في )6(

بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب      وفي  " . على حنَق َأتَينَكُم    " المؤتلف والمختلف   ، و الشّعر والشّعراء    في   )7(

  " .على خيٍل ستأتيكم " 

  " .م هلَكْتُ" المؤتلف والمختلف  في )8(

  :ضوء على الشِّعر 

ابن منظور ،   : ينظر  . هي جنس من الغنم ِقصار األرجل قباح الوجوه         : الصغار من الغنم ، وقيل      : النّقاد   ] 2[ 

  ) .نقد ( ، مادة  تاج العروس، الزبيدي ، ) نقد ( ، مادة لسان العرب 

 ) .زجا ( ، مادة العرب لسان ابن منظور ، : ينظر . يسوقون ويدفعون : يزجون  ] 3[ 
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 المقطوعة الـسابقة ،               أما تفصيل اإلنذار فقد عرضه لقيط في قصيدة مطّولة أردفها بعد          

كـان محبوسـاً    :  ، وقيل    )1(وذلك بعد علمه بغزوة كسرى إياد ولقيط آنذاك رهينة عند كسرى          

  ]البسيط :                 [ يقول  . )3(كان ترجمانَاً في اإليوان أثناء تحذيره:  ، وقيل )2(عنده

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ) .حنق ( ، مادة الصحاح الجوهري ، : ينظر . الغيظ : الحنَقُ  ] 4[ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65 األوائلالعسكري ،  ، 1/126نسب معد واليمن الكبير ، ابن الكلبي : ينظر  )1(

  .3/373بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب األلوسي ،  ، 1/70معجم ما استعجم ي ، البكر: ينظر  )2(

   .2مختارات شعراء العرب ابن الشجري ، : ينظر  )3(

  :التخريج 

 نـسب معـد   وروى ابن الكلبي فـي       . 89 – 74 ديوان لقيط في   ] 47[ القصيدة كاملة ما عدا البيت               

وروى ابـن قتيبـة      . 1/128 وعجزه أيضاً    1/129 ] 55[  ، والبيت    1/127]  1[  صدر البيت    واليمن الكبير 

 ، وروى   1/197 الشعر والشعراء في   ] 50 ،   49 ،   47 ،   42 ،   16 ،   15 ،   11[ واألبيات   ] 1[ صدر البيت   

 المعاني الكبير في   ] 16[  ، وروى أيضا البيت      1/69عيون األخبار   في   ] 54 ،   52 ،   50 ،   49[ أيضا األبيات   

 ] 54 ،   52 – 50[  ، واألبيـات     3/406 ] 49[  البيـت    الكامل في اللغة واألدب   وروى المبرد في     . 2/1055

 . 2/689 الزهرةفي   ] 41 ،   40 ،   38 ، 26 ، 12[ وروى ابن داوود األصفهاني األبيات       . 3/406 ،   2/152

وروى األصفهاني فـي     . 5/268 العقد الفريد في   ] 54 ،   52 ،   50 ،   49 ،   42[ وروى ابن عبد ربه األبيات      

وروى السري الرفـاء     . 23/94 ]  45[  ، والبيت    14 - 23/11 ] 61 - 46 ، 9 ،   7 ،   1[  األبيات   األغاني

المؤتلف في   ] 1[ وروى اآلمدي صدر البيت      . 4/80 المحب والمحبوب والمشموم والمشروب   في   ] 3[ البيت  

وروى ابن   . 1/105 الموازنة بين أبي تمام والبحتري    في   ] 45  ، 43[  ، وروى أيضا البيتين      266والمختلف  

وروى ) . جذع(و  ) بيض( مادتا    الصحاح في ] 45[ وروى الجوهري البيت     . 28المبهج  في   ] 2[ جني البيت   

 ،   49 ،   43 ،   38 ،   35 ،   34 ،   26 ،   25 ،   23 – 21 ،   18 ،   17 ،   11 ،   1[ أبو هالل العـسكري األبيـات       

 ، وروى   1/346 جمهـرة األمثـال   في   ]  52[  ، وروى أيضاً البيت      66 - 65 األوائلفي  ]  54 ،   52 - 50

 عجـز   الصناعتينوروى أيضاً في     . 1/55 ديوان المعاني في  ]  ،   54 ،   52 ،   50 ،   49 ،   43[ أيضاً األبيات   

 . 1/685 سـة ديوان الحما  شرحفي   ] 3[ وروى المرزوقي البيت     . 502 ] 60[  ، البيت    228 ] 45[ البيت    

 ،  58 التمثيل والمحاضرة  ، ورواهما أيضاً في      141 اإلعجاز واإليجاز في   ] 42 ،   39[ وروى الثعالبي البيتين    

وروى البكري فـي   . 264 - 263 لباب اآلدابفي  ] 54 ، 52 ، 50 ،   49 ،   42 ،   39[ وروى أيضاً األبيات    

 ، 54 ، 52 ، 50 – 48 ، 46 ، 45 ،  42 ،   26 ،   18 ،   14 ،   12 - 6 ،   3 - 1[  األبيـات    معجم ما استعجم  
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تْاْهالْ ج ِلي  ـمـ  )3(ه اَألحوالْاْزو ـ ن عجاْو
 

 اْي اْ د مع ةَر1(ر( نم  حـ  م ـ ا الْ تَلِّه عر2(اْج( 
  

 ]1[   

ــرتْ ــ تُرِم ــذَي ــة الْعذْت الْاْد بِ ــب عاْبِي
 

 عبـةٌ خَر )4(عِجِـز ت الْ اْ بِـذَ  يداْ فُـؤَ  متْاْتَ 
  

 ]2[   

                                                                                                                                               
 . 2/366 مجمع األمثـال  في   ] 45[ وروى الميداني البيت     . 1/64 ] 33[  ، والبيت    75 - 1/73 ] 60 ،   59

المستقـصى فـي أمثـال     ، وروى أيضاً في     ) مشط  (  مادة   أساس البالغة في   ] 42[ وروى الزمخشري البيت    

وروى ابن الشجري القصيدة كاملة مـسقطا منهـا          . 2/81 ] 56 ،   55[ ين   ، والبيت  2/65 ] 52[  البيت   العرب

التـذكرة  وروى ابن حمدون في      . 22 – 2 مختارات أشعار العرب  في   ] 59 ،   58 ،   47 ،   44 ،   24[ األبيات  

 . 1/308 ] 54 ،   52 ،   50 ،   49[  ، واألبيـات     201 – 5/200 ] 61 ،   60 ،   48 - 46[  األبيات   الحمدونية

 ،  12 - 9 ،   1[ وروى البصري األبيـات      . 3/242 معجم البلدان في   ] 8 ،   7[ قوت الحموي البيتين    وروى يا 

الحماس في   ] 60 ،   57 ،   54 ،   52 - 49 ،   43 ،   42 ،   39 ،   38 ،   34 ،   32 ،   31 ،   26 ،   25 ،   23 - 17

عجزه أيضاً مـادة      و) خلل  ( مادة   ] 10[ البيت  لسان العرب   وروى ابن منظور في      . 283 – 1/280 ةالبصري

، والبيـت    ) بله  ( مادة   ] 26[ ، والبيت   ) أيا  ( مادة   ] 14[ ، والبيت   ) صلطح  ( مادة   ] 7[ ، والبيت   ) نصع  ( 

نهاية األرب في فنـون األدب     وروى النويري في    ) . دمث  ( مادة   ] 56[ ، وعجز البيت    ) بيض  ( مادة   ] 45[ 

تـاج العـروس    وروى الزبيدي في     . 3/68 ] 42 ،     39[  ، والبيتين    6/17 ] 54 ،   52 ،   50 ،   49[ األبيات  

، والبيـت         ) نـصع  ( مـادة   ] 10[ ، وعجز البيـت   ) صلطح  ( مادة   ] 7[ ، والبيت   ) بيع  ( مادة   ] 2[ البيت  

بلوغ األرب في   وروى األلوسي في    ) . دمث  ( مادة   ] 36[ ، وعجز البيت    ) بيض  ( و  ) جذع  ( ، مادتا    ] 29[ 

 ، واألبيـات     3/373 ، 3/114 ] 49[  ، والبيـت  3/373 ] 17 ، 12 ، 10 ، 1[ األبيات  معرفة أحوال العرب    

 ]39 ، 42 ، 50 ، 52 ، 54 [ 3/114 .   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  ."مية "  المؤتلف والمختلف ، وفي "عبلة " معجم ما استعجم  ، ر والشعراءالشعفي  )1(

  ."يا دار عبلة من تذكارها الجزعا : " هكذا   بلوغ األرب في معرفة أحوال العربروي صدر هذا البيت في )2(

  " .قد ِهجن ِلي الهم  "  معجم ما استعجمفي )3(

  " .بذات الخاِل " تاج العروس في  )4(
  
  : وء على الشعرض

 معجـم البلـدان   الحمـوي ،    : ينظر  . الرملة التي ال تُنْبِتُ شيئاً      : الجرع  . اسم محبوبة الشاعر    : عمرة   ] 1[ 

2/127.   

 ]2 [   عشق ، والمتيم    : تام :       بمن الح لَُّل الذي ذهب عقلُهضمـادة  ، لسان العـرب  ،   ابن منظور :  ينظر. الم    

مختـارات  ابـن الـشجري ،      : ينظر  .  الجِزع ؛ منعطف الوادي      – في البيت    -: زع  ذات الج ) .  تيم   (

  ومن الجدير ذكره أن هذا الموضع ليس موجوداً في كتب الجغرافيا القديمة ، باستثناء  ، 3 شعراء العرب
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ـ ياً مبِ سيْأ ـ منْ )1(ىاً تَـر  نَ الَاْهـ  ْ  و عاْطَم
 

ـ  جرتْ  اْ ِلم يـ  ب ـ  اْنَنَ بَل الـشَّ   حمسِ فَـالَ  و ْ  
  

 ]3[   

نَب ـ تُ الر ـ  اْي جضِ تُزـ  ي سـ   و عذَر اْطَه
 

ــبِمقْ  ــيلَتَ ــذٍل َأداْ خَ ــاْم ــاْء طَ لَه اْع 
  

 ]4[   

اْره لَمعــو نَــاْ مــاْنِ ِإذَواْحكَــاُألقْ
 

 وــحٍ َأشْــ اْو ــنَبِ اَألنْض اْيبِ ذــرٍي   ُأشُ
  

 ]5[   

ــ ــطَي مفٌ تَعحر ــد لييــ ح اْثُمــع ضاْ و
 

 يط يـــَؤرقُن شَـــحىُل علَـــاْ َأزاْفَمـــ 
  

 ]6[   

                                                 
  : ضوء على الشعر

 . 2/134 جـم البلـدان   مع: ينظر  . كتاب معجم البلدان الذي أضاف كلمة الجزع لعدِة أسماء ومواضع           

، ) خرعـب   ( ، مـادة     العـين    الفراهيـدي ،  : ينظر  . الشَّابة الحسنة القوام ، اللَّينة الطويلة       : الخَرعبة  

 موضـع علـى ليلتـين مـن          – في البيت    -: ذات العذبة   ) .  خرعب   (، مادة   تاج العروس   ،  الزبيدي  

  .من البيع بمعنى الشراء : البِيع  . 4/91 دانمعجم البلالحموي ،  :ينظر . البصرة ، فيه مياه طيبة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .أرى  " مختارات شعراء العربفي  )1(

  

  : ضوء على الشعر

.  ها، التي جمحت وشردت فمنعت ظهرها عن الركوب لـشدتها وعـدم اسـتقرار              من الخيل :  الشموس ] 3[ 

    مـادة  ، لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  تطالع الرجال وال تطمعهم    التي ال :  والشموس من النساء  

  . ) شمس (، مادة تاج العروس ،   الزبيدي ،) شمس (

:  ينظر . ، وتتخلف عنهن وتنفر مع ولدها      ، التي تخذل صواحبها في الرعي      من البقر أو الظباء   :  الخاذل ] 4[ 

الظبيـة  :  األدماء.  ) خذل ( ، مادة تاج العروس    ، ، الزبيدي  ) خذل (، مادة     تهذيب اللغة  ، األزهري

ولـد البقـرة     : الـذرع .  ) أدم ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر. رة  بالبيضاء التي تعلوها غُ   

  . ) ذرع ( ، مادة الصحاح،  الجوهري:   ينظر.الوحشية 

   ، مـادة  م والمحيط األعظـم المحك، ابن سيده   : ينظر.  لبيض التي تبدو أثناء الضحك    األسنان ا :  الواضح ] 5[ 

الشنب ، وهو البياض والبريق     من  :   األشنب  .) وضح(  ، مادة  لسان العرب ،   ، ابن منظور   ) وضح( 

سـنان  تحزيز األ :  رشُاُأل.  ) شنب ( ، مادة  لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر.  يز في األسنان  والتحز

، وهو نبـات     نبات الربيع :  واناألقح . ) شر أَ ( ، مادة   الصحاح ، الجوهري:  ينظر.  وتحديد أطرافها 

  . ) وحق ( ، مادة العين،  الفراهيدي:  ينظر.  ، وله نور أبيض ، طيب الرائحة دقيق العيدان

   .) شحط ( ، مادة الصحاح،  الجوهري:  ينظر.  دعالب:  طُحالشَّ ] 6[ 
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ـ  ن مـن  ظُرينْ  ْ الَ )3(طَحِلَون الس بطْ اْ تَبِع
 

ــ  ــ بِعييِإنِّ نــتْ )1( ِإذْي ــ )2(َأم محوملُه 
  

 ]7[   

ــد اْ تَواِْإذَ خ ــع ضــ )4(ر ــاْس عةً لَماْع
 

 ــو ــماْاً َأررطَ هــو ــُأبِ ْ اً الَر وطَ يمنُه 
  

 ]8[   

ــ نَحزِالْ )6(وــج يرم ةــر ــتَجاً ومنْداْتَ اْع
 

ـ مزكب الْ اْا الر  َأيه بْل  ـ  يجِ  )5( عجـلٍ  ى علَ
  

 ]9[   

اْ نَـصع  ص قَـد   ُأع  لَم ي ِإن ْأ الر ى َأر يَأنِّ
 

 ــغَْأب ــل اْ ِإيــْلد ــاً وخَلِّ ف يــر هِمِ اْ ست
  

 ]10[   

ـ  )8(كـم  وُأح ىشَتَّ ـ  َأم ـ جسِ فَا اْر النَّ عاْتَم
 

 ـ  اْي ـ   لَه ـ  نَـتْ اْكَ )7(سي َأن فَ نَفْ ُأم وكُمر 
  

 ]11[   

                                                 
  :ختالف الروايات ا

  " .إني بعيِني إذا  " معجم البلدانفي  )1(

  " .َأنَّتْ  " لسان العربوفي " . مالتْ  " األغانيفي  )2(

  " .الصلوطح " تاج العروس في  )3(

  " . ِحدج عفَّرإذا تَ " األغانيفي  )4(

  " .مطيته  "  مختارات شعراء العربفي )5(

  " .إلى " مختارات شعراء العرب ، والحماسة البصرية في  )6(

  " .إذا  " معجم ما استعجمفي  )7(

   " .مرِبوُأ " الشعر والشعراء في )8(

  

  : ضوء على الشعر  

 موضـع   -  في البيت  - : حطَولَ الس  .) أمم ( مادة ، لسان العرب  ، ابن منظور :  ينظر.  قصدت : تْمَأ ] 7[ 

  . 3/242 معجم البلدان،  الحموي:  ينظر.  رشْلبِ اهسما، قريب من مكان  في الجزيرة

  فوق البعيـر   بصنْخشبات تُ :  رد الخِ  .) وضع ( ، مادة تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر.  دعب:   تواضع  ]8[ 

  . ) خدر (، مادة  لسان العرب،  ابن منظور:  ينظر.  مستورة بثوب وهو الهودج

.  الحاجة طالب الكأل أو   :  المنتجع  .) رود ( ، مادة   الصحاح ، الجوهري:  ينظر.  طالب الكأل :  المرتاد ] 9[ 

  . ) نجع ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي:  ينظر

   : ينظـر .  فااألشـر :  اةر الـس   .) خلـل (  ، مـادة   الصحاح    ، الجوهري:  ينظر . صصخَ:  َللَّخَ ] 10[ 

،  ابن منظور :  ينظر.  ، واشتد بياضه   افَص و صلُخَ:  عصنَ . ) سرى ( ، مادة  اللغة تهذيب،   األزهري

  . ) نصع ( ، مادة لسان العرب

   .) لهف ( ، مادة أساس البالغة،  الزمخشري:  ينظر . رسالتح:  اللهف ] 11[ 



 486

َأمو1(اس( ِإلَيكُم اْثَ كََأم  ِل الـداْب  عـراْ س)2(

 

  لَكُـــماَْأبـــ ْ اً الَمـــن قَووفُاْتَخَـــ ْ َأالَ 
  

 ]12[   

ثْم َل السفـ  ي ـ ى الْ شَنَة تَغْ عالطَّ وـ ثَ و عاْب
 

ــ  ــماْ َأريِإنِّ ــ وَأركُ ضــاً تُع بجــو بِه اْن 
  

 ]13[   

ــشْ ْ الَ ــر اُهللاوعريـ ــ َأمن َأضـ اْ نَفَعـ
 

 ــَأب ــواْنَ ــَأووء قَ ــ )3(كُممٍ تَ ــقىعلَ   حنَ
  

 ]14[   

ـ من الْ  مجـ  و معِ جوع ـ  تَز هـ ي الْ د اْقَلَع
 

ــ  َأحــاْر ــرِس َأباْر فَ ــء الْاْنَ ــموملُ لَه ك 
  

 ]15[   

كَشَو   جي آخَـرـ اً و ن  اْي الـص  الـسو باْلَع
 

 ــم فَهــر اْ ســي ــيكُمع ِإلَ ــ ب  تَقطن ملْ
  

 ]16[   

ـ  خِ مـن  يرِاْمشُم الـشَّ   ال  ثَه ـ الن اْصدعنْ
 

 ــو  )4(ا بِهدتــهومــاْهــم رع َأن جملَ
  

 ]17[   

                                                 
  :اختالف الروايات 

 " .مشوا  " بلوغ األرب في معرفة أحوال العربفي  )1(

)2( وِرفـي حـين روي فـي        "  الدبى سرعا    أمسوا إليكم كأرسال  : " هكذا   استعجم   معجم ما  هذا العجز في     ى ،

  " .ليكم كأرسال الدبى شرعا أمسوا إ: "  هكذا الزهرة

   ."تَآووكُم " مختارات شعراء العرب  ، وفي "تَآيوكُم " معجم ما استعجم في  )3(

  " .بهدتهم  " وال العربب في معرفة أحربلوغ األ، وفي  " ِهِتدعبِ " األوائلفي  )4(

  :ضوء على الشعر 

.  ) أبـي  ( ، مادة  أساس البالغة ،   الزمخشري:  ينظر .  ثِّ؛ عبارة تقال في الح    ز  من المجا : لكم   ال أبا  ] 12[ 

بيالد  : ـ    الصحاح ، الجوهري:  ينظر.  الجراد قبل أن يطير     وهو باءمفرد د ، ابـن    ) دبـي  (دة  ا، م

   .) دبي ( ادة، م العرب  لسان، منظور

 . ) وعث(  ، مادة  تاج العروس ،   الزبيدي:  ينظر.  المكان اللين السهل الذي تغيب فيه األقدام      :  الوعث ] 13[ 

   ، مـادة   لسان العرب ،   ابن منظور :  ينظر   . ، وهو الدنس أيضا    الصدأ الذي يكثر على السيف    :  الطبع

  . ) طبع (

 ]14 [ أوى ( ، مادة تهذيب اللغة،  زهرياأل:  ينظر.  نزل ولجأ:  ىتأو (.   

جمـع قلعـة وهـي      :  علَالقَ.  ) زها ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:  ينظر.  تستخف وتتهاون :  تزدهي ] 15[ 

  . ) قلع ( ، مادة  العين، لفراهيديا:  ينظر.  الصخور الضخمة

لـسان  ،   ن منظـور  اب : ينظر. رجل شاكي السالح    :  ، ويستخدم للسالح فيقال    نبات معروف :  الشوك ] 16[ 

، تاج العروس   ،   الزبيدي:  ينظر.  مرانضربان من الشجر     : اب والسلع الص . ) شوك ( ، مادة  العرب

  . ) صوب ( مادة

.  ، وهو الهدم الشديد    دمن اله :  ةد اله  .) روم ( ، مادة  لسان العرب   ، ابن منظور :  ينظر. طلب   : رام ] 17[ 

 لسان،  ابن منظور:  ينظر.  االرتفاع والعلو:  م الشُّ .) هد ( ، مادة هذيب اللغةت،  األزهري:  ينظر
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ــيه ْ الَ عجِإذَو ــاْن ــ اْ غَاْ معجــٌل ه اْف
 

 ب لَكُــماْحــرن الْومٍ يــسنُّ كُــلِّ يــويفــ 
  

 ]18[   

ـ  يحرِ ـ  اْقُ نَ ـ  ىررٍ تَ ـ  اْنَه الـس   منْ طَعاْ ق
 

 خُــزــ )1(اًريعولَح كَــَأن منُهــمظَه 
  

 ]19[   

ــنمد ــوينِ بكُمتــ )3(ضالَرِياً و ْ عــباْش
 

 ن لَهـم  يرو  ْ  الَ  بلْ  ، غَلُهميشْ )2(ثُحر الْ الَ 
  

 ]20[   

في  عـلٍ  كُلِّ م4(تَم( ـ تَب ـ ن مز وغُ عر5(اْد(

 

ــ  ــتُم تَحوَأنْ ــنن اَألرورثُ ع ضــفَه س  
  

 ]21[   

ــتَنْو جتوــد ــة الرلْقُرِ الْاْن بِ ــع ع6(اْب(

 

 ِل آوِنَـــةًوَل الـــشَّاْيـــن حوقحـــوتُلْ 
  

 ]22[   

                                                 
            ، مـادة  ج العـروس    تـا ،   الزبيـدي :  ينظـر  . رؤوس الجبـال  :  الشماريخ. )  شمم ( ، مادة  العرب

معجـم   ، الحمـوي  :  ينظـر   .، تضرب العرب المثل به في الثقل       جبل في اليمن   : ثهالن.  ) شمرخ (

 ، مادة   العين ، الفراهيدي:  ينظر.  انشق:  انصدع.  151الروض المعطار   ،   ، الحميري  2/88البلدان  

  . ) صدع (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

   " .خزر" مختارات شعراء العرب في  )1(

   " .ال حرثَ " الحماسة البصريةفي  )2(

  " .من دون قتلكم  " الحماسة البصريةفي  )3(

   . "ناحية" ة الحماسة البصريفي  )4(

  " .في كل معتمد تبغون مذرعا : "  هكذا األوائلروي عجز هذا البيت في  )5(

  :  بهذه الصورة ألوائلروي هذا البيت في ا )6(
ــو ــدوتَنْحتُـ ــرِ الْاْن بِـ ــِة الربقْلَْـ اْبعـ
 

ــوتُلْ  ــن وِقحـ ــشَّاْجِبَـ ــةًِكوَل الـ   آوِنَـ
  

  :ضوء على الشعر 

لـسان  ،   ابن منظـور  :  ينظر. وهو النظر بمؤخرة العين      : ، وقيل  ةًقَلْها خِ كسر العين بصر  :  الخزر ] 19[ 

  . ) سنا ( ، مادة الصحاح،  الجوهري:   ينظر .ضور البرق :  السنا .) خزر ( ، مادة العرب

  . ) بيض ( ، مادة العين،  الفراهيدي:  ينظر.  مهعمجمم وأصل القو:  البيضة ] 20[ 

.  ) حـول  ( ، مـادة   الصحاح   ، الجوهري:  ينظر.  هي النوق التي ضربتها الفحولة فلم تحمل      :  الحيال ] 22[ 

ابـن  :  ينظر.  تى على حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها        ، وهي الناقة التي أ     جمع شائلة :  الشول

،  الجـوهري :  ينظـر . ، وهـو الحـين       جمع أوان :  ونةاآل . ) شول ( ، مادة  العرب لسان،   منظور

 ، في حين ذكر ابن منظور       في المصادر الجغرافية  عليها  لم أعثر   :   دار القلعة   .) أون ( ، مادة  الصحاح

  . ) ربع ( مادة ،لسان العرب ،  ابن منظور:   ينظر .نها الدار أول النتاجأ
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ـ  قَـد  )2(ثُيا اللَّ وهذَ )1(نومعتَج  ْ الَ عماْ ج
 

 حيةًاْنِ ضــب اَألمــاْن ثيــوبــسوتَلْ 
  

 ]23[   

ــص اللُّه ــر يــذَو هو اْثاْ هــقَع ص ــك اِْل
 

ــ  ــي فَرِتُمَأنْ ــذَنِاْقَ ــ ْ  الَاْ ه ــه ويقُ م لَ
  

 ]24[   

ــو تَغْــ  ه ــم ــه ظُلَ ــاْشٌَل لَ طَعق اْكُم
 

 ــد ــنوقَ م ــم ــطْ َأظَلَّكُ ــ شَ  )3(رِكُمرِ ثَغْ
  

 ]25[   

قَدو وتَر  هش الْ اْن برح  بِ قَـد  ـطَع4(اْ س(

 

ــ  ــاْم ــاْ َأري ِل ــاْ نيمكُ ــم اً فيلَهب ــة ين 
  

 ]26[   

ضيحاْفَُؤ )6(يدـ    ي ير ـ  اْ لَـه ـ  نَقَ دن قَ اْع
 

ـ يا غَل وفُشْفَا  لأْ  يـنْ   بِـرنٍ  يٍ مـسح 5(كُم( 
  

 ]27[   

ــاِْإذَ ــه ااْ يقَ ــُل لَ ــةً كَنَعــ جرِفْ اْ غُم
 

ــوتَكُ ْ والَ  ــنونُ ــا كَم ــد قَ كْاْ بــتَ م عاًتَن 
  

 ]28[   

                                                 
  :ايات اختالف الرو

 " . تفزعون  " مختارات شعراء العرب في )1(

  " .الجيش  " والحماسة البصرية األوائل ،في  )2(

  " .أرضكم  " األوائلفي  )3(

" ال تفزعون هذا الليث قـد جمعـا         " هكذا  لسان العرب   وقد روي عجز هذا البيت في       " . لمعا   " الزهرةفي   )4(

   ] .23[ وهذه الرواية فيها خلط من عجز البيت 

   " .دصح " مختارات شعراء العرب في )5(

  " .يصبح " مختارات شعراء العرب في  )6(
  

  :ضوء على الشعر 

   .) ضحا (ة ، ماد الصحاح،  الجوهري:  ينظر. بارزة ومعلنة :  ضاحية ] 23[ 

، لسان العـرب   ، ابن منظور:  ينظر . الشديد الذي يفترس ويكسر:  األسد الهصورو،   الكسر : الهصر ] 24[ 

،  الزبيدي:  ينظر.  عداءهو المتنحي البعيد من األ     : ، وقيل  الضالل والهالك :  عقالص . ) هصر (مادة  

  . ) صقع ( ، مادةتاج العروس 

) . ظلل  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . دنا منك   : من الظِّل وهو معروف ، وأظلَّك أمر        : أظلَّ   ] 25[ 

: ينظـر   . المخافة من خروج البلدان ، أي يقال للموضع الذي تخاف أن يأتيك منه العدو               موضع  : الثَّغر  

  ) .ثغر (  ، مادة لسان العربابن منظور ، 

  . ) روي ( ، مادة تهذيب اللغة،  األزهري:  ينظر.  هو الساقي:  ، والروي من روي الماء:  البلهنية ] 26[ 

  . ) نقع ( مادة ،تاج العروس ،  الزبيدي:  رظين.  ومجمعه محبس الماء:  النقع ] 27[ 

  .) كنع ( ، مادة تهذيب اللغة،  األزهري:  ينظر.  الذل والخضوع :الكنوع  ] 28[ 
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اْمعـــده طَاْاً زفَـــيد طَرِاْتَفَســـا اِإذَ
 

 ــس يعــى حيالْ و َأن بــس خْاْمَل مهــد ل 
  

 ]29[   

ـ وا الْ عرتَشْتَس  ْ ر الَ با الص وعرتَشْسوا عزاْج
 

ــا  ــنَوقْفَ ااْا جِيو كُمدــح مــو ماْا ذكُمر 
  

 ]30[   

دــدجوالنَّا ِللْو يــســقالــشِّبَل وعاْر
 

ــ  صنُوــو اْا جِيكُمادو ــج ــيولُ ا سوفَكُم 
  

 ]31[   

ــر حوــس زِ نكُمتالَ )1(و ْ ــتَه ــولكُ لَعاْا ه
 

ــوا  ــا تالْورشْ ف ــم ــريدكُ زِ َأنْ حكُمــس  فُ
  

 ]32[   

ــ كْاْكَمــر ــَأعتُم تَ ــ بِىلَ بِ ــشَةَ النَّي اْخَع
 

  بعــضاً ِلناِئبــة ضكُم بعــيــدع ْ والَ 
  

 ]33[   

ـ ى الْ  تُـر  ىحتَّ خَي  ـنـ  ُل م تَع اْدـ  اِْئه عجاْ ر
 

ـ وا الْ كَُأذْ  يعو رو اْن  الـس ءا رحِ وـ ح تَرِساو 
  

 ]34[   

ــد ــ لَقفَقَ يتُمــَأم ــ بِ ــاْرٍ ح ع3(اْزِمٍ فَز(

 

 ــِإن ــفَ بغُل ــتُم ــنى علَ 2( ض( ــد  رِكُماْبِ
  

 ]35[   

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .أهليكم " مختارات شعراء العرب  في )1(

   " .نٍّظَ " األوائلفي  )2(

  " . الفزعا الحازمِ " األوائلفي  )3(

  

  :ضوء على الشعر 

   .) طرف ( ، مادة لسان العرب،  ابن منظور:  ينظر.  المستحدث من المال:  الطريف ] 29[ 

وراء الرجل مما يحق     ما:  الذمار.  ) قنو ( ، مادة  أساس البالغة ،   الزمخشري:  ينظر.  الزموا:  اقنوا ] 30[ 

  . ) ذمر ( ، مادة الصحاح،  الجوهري:  ينظر.  عليه أن يحميه

هـي  :  ، وقيـل   األوتاد الرقيقة :  الشرع.  ) جلو ( ، مادة  العين،   الفراهيدي:  ينظر. اصقلوا  :  الوجا ] 31[ 

  . ) شرع ( ، مادةلسان العرب ،  ابن منظور:  ينظر.  األوتاد ما دامت مشدودة على القوس

 قـديم مـن     كل مال  : التالد.  ) شرى ( ، مادة  الصحاح    ، الجوهري:  ينظر. اشتروا  عوا و ابتا: ا  اشرو ] 32[ 

الموضـع  :   الحـرز   .) تلد ( ، مادة تاج العروس   ،   الزبيدي:   ينظر  .باءحيوان وغيره يورث عن اآل    

:  ينظـر . الجزع وقلة الصبر    :   الهلع  .) حرز ( ، مادة لسان العرب   ،   ابن منظور :  ينظر . الحصين

  . ) هلع ( ، مادةتاج العروس ،  الزبيدي

.  1/529معجـم البلـدان   ،  الحموي:   ينظر.ناء في واد كثير األهل من بالد اليمن      اسم قرية غ  :  بيشة ] 33[ 

الـيمن  نسب معد و  ،   ابن الكلبي :  ينظر.  ددالنخع بن عمرو بن وعلة بن جلد بن مالك بن أُ          هو   : النخع

  . 1/289الكبير 
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ــِإن الْ ــدو بِعظْـ ــنْعـ ــكُم قَمٍ مـ اْرعـ
 

ــمتُلْ ْ الَ  ــٌل لَيــ هِكُ ــمستْ ِإبِ ــٌل لَكُ   ِإبِ
  

 ]36[   

رــيجاْ ِلغَــىبِرِكُمَأنْ ِإن فُكُــمعــداْ ج
 

 يــه ــ ْ تَ الَاْه اْمــن َل مرالَ زــ ْ عٍ و  ٍلِإبِ
  

 ]37[   

ظِْإني ــر هوحا يــو ــتِّ كُموتَ ــ)2(دالْوال عاْ م
 

ــرتُثْ ْ الَ  ــالْ )1(وام ــاْم َل ِلَألعاْدــم ِإنَّه ء 
  

 ]38[   

ــهَأل ــ ِإناْلهـ ــوبي ُأصـ ــرةً تَبعـ اْا مـ
 

ـ  )3(فَكَّـت نْا ا  م واِهللا  اَألمـذْ  اْوُل م  ـد4( َأب( 
  

 ]39[   

ـ ا قَد )6(اًِإرثَ ـ  تُ َأن فَقْشْ ي يدنْفَ وـ ي ع7(اْقَط(

 

ــ  اْيــو ــم قَ ــنمِ ِإن لَكُ م ِل ِإرَأو ثــم  )5(كُ
  

 ]40[   

ــِإن ــره َأواْ ضـ ــضع ذَلَّ واع آخـ اْتَّـ
 

 ــو 8(اْم(  ــي ــرد علَ يكُم ــم ــز َأوِلكُ ع  
  

 ]41[   

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشعر

: التّعداء  ) . سرح  (  ، مادة    الصحاحجوهري ،   ال: ينظر  . شجر عظام ِطوال ، الواحدة سرحة       : السرح   ] 34[ 

الرجيع : الرجع  ) . عدا  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . على وزن التفعال وهي من العدو       

  ) .رجع ( ، مادة  الصحاح الجوهري ،: ينظر . من الدواب ، وهو ما رجعته من سفرٍ إلى سفر 

  . ) نض (، مادة لسان العرب ،  ابن منظور:  ينظر.  الشيء النفيس:  الضن ] 35[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .ال تجمعوا  " الزهرةفي  )1(

  " .يحصدوكم والبالد  " األوائلفي  )2(

لباب ، و التمثيل والمحاضرة   ، و ية  الحماسة البصر وفي  " . زالت   واهللا ما " نهاية األرب في فنون األدب      في   )3(

  " .هيهات ما زالت " بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب  ، واآلداب

   " .ةًبَأد مهيهات ما زالت األمواُل: " جاء صدر هذا البيت بهذه الصورة اإلعجاز واإليجاز في  )4(

  " .كم ِدواِل " الزهرةفي  )5(

   " .اًدجم" الزهرة في  )6(

 " . وينقطعـا    مجدا قَد أشفقت أن يفنى    : "  الصورة   بهذهمختارات شعراء العرب    في عجز هذا البيت في      جاء   )7(

ووصـل همـزة       ) قـد  ( ومن الجدير ذكره أن هذه الرواية تكسر الوزن ، وال يستقيم الوزن إال بتحريك دال           

  ."  وينقطعا مجدا قَد اشْفَقْتُ أن يفنى: " فتصبح هكذا ) أشفقت ( 

  " .ماذا " مختارات شعراء العرب  في )8(

  :ضوء على الشعر

 . ) قرع (، مادة  العين،  الفراهيدي:  ينظر.  برالض:  عرالقَ ] 36[ 
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ـ  اْ ينَ ا قَد وزعفْثُم ا  ُل اَألم1(ن(  ـنـ  م اْ فَزِع
 

ــوقُ  مويــاْا ق ــم ــىاً علَ اْشَ َأمَأر طــم  جلكُ
  

 ]42[   

ــ ــمٌّ يكَ ــاْه س اْنَدــ)4(ه ــض)5(صم يقْ اْلَع ال
 

 )3(عثُــهثَ يبريــ ْ ِإالَّ )2(موعــم النَّــيطْ ْ الَ 
  

 ]43[  

ــن ــشُ تَنْلَ عــو الطَّاْا بِزِم ــك ــعِ ذَِل عاْم
 

ــالَ  ــرنَّكُم ْ فَـ ــ دنْتَغُـ ــع ْ  والَاْيـ  طَمـ
  

 ]44[  

ــ ــيِإنِّ ــفُ علَياْ َأخَ هالْا اَألز ــم ــذَعلَ اْج
 

ــ  اْيــو ــ قَ يمِ بتُكُمتُفْ ْ  الَضــن عــ)6(ج اْ بِه 
  

 ]45[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ) .ثمر ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . تُكَثِّرون : تُثْمرون  ] 38[ 

  ) .تبع (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ظر ين. التابع المستخلف : التبع  ] 39[ 

  ) .ودي (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . يهلك : يودي  ] 40[ 

  ) .وضع (  ، مادة تهذيب اللغةاألزهري ، : ينظر . ذل : اتضع  ] 41[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 " .األمر " نهاية األرب في فنون األدب  ، ولباب اآلداب، واإلعجاز واإليجاز  في )1(

 " .النّوم " الكامل في اللّغة واألدب  في )2(

" الحماسة البصرية وفي " . ريثَ يفْزِعه " الموازنة بين أبي تمام والبحتري وفي " . األريث يحفزه  " األوائل في )3(

  " .زه ريثَ يحِف

  " .شباه " معجم ما استعجم وفي " . حشاه " ديوان المعاني ، والكامل في اللّغة واألدب  في )4(

وفـي  " . يحِطـم   " الحماسة البـصرية    ، و ديوان المعاني    ، و  األوائل، و الموازنة بين أبي تمام والبحتري       في   )5(

   " .يفِْصم" معجم ما استعجم وفي " . يقْطَع  " األغاني

  " .تُفْضحن " تاج العروس ، ولسان العرب ، ومعجم األمثال ، والصحاح  ، واألغاني في )6(

  :ضوء على الشِّعر 

 لـسان ابن منظور ،    : ينظر  . جمع مش ، وهي العظام الرقاق المفترشة فوق القدم دون األصابع            : األمشاط   ] 42[ 

  ) .مشط (  ، مادة العرب

. كَسر الشّيء الشّديد حتّى يبين : القَصم ) . ريث ( ، مادة تاج العروس الزبيدي ، : ينظر . مقدار ال: الريث  ] 43[ 

ابـن منظـور ،     : ينظر  . ضوء النّار والبرق    : السنا  ) . قَصم  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  

  ) .سنا (  ، مادة لسان العرب

) . نعـش   (  ، مـادة     تاج العـروس  الزبيدي ،   : ينظر  .  الفَقْر ، وتنجون من الهالك       تجبرون بعد : تنعشون   ] 44[ 

  ) .زمع (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر . العزم : الزماع 

 : األزلم الجذع ) . بيض (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر .  الساحة – في البيت –: البيضة  ] 45[ 
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ــ ــسىعلَ اْ نــس ك ِئكُمرــى مــاْ و عماْ ج
 

ــ  اْيــو ــْأ ْ مِ الَ قَ ــا ِإنومنُتَ ــر كُنْ غُي اًتُم 
  

 ]46[  

ــنِإ ــراْ طَ ــو يمكُرِئاْ طَ مِإاً ونــقَ و اْع
 

ــ  هــ الْو ــالْج ــيذء الَّ ــلَّذَ مى تَبقَ  هتُ
  

 ]47[  

ــن َأفَمر ــى ــ رْأاَْل ذَ مثْ يــن ماً وعــم اْ س
 

ــو الْ  ــالْه ج1(ء(ــذ ــ يجي الَّ ــثُّ َأص  لَكُمتَ
  

 ]48[  

حالذِّ ر باْر  رِ الْ عِ بِـَأم ـر3(بِح(  ـضم عاْطَل
 

 ــد ــ)2(اوفَقَلِّــ ــم ِهللاركُم َأمــ   دركُــ
  

 ]49[  

)6(اْه بِــه خَــشَعور مكْــ)5( عــضاِْإذَ ْ والَ

 

ـ  ِإن )4(اًفَرتْم  ْ الَ  ـ  عـي ء الْ اْ رخَ اْشِ سهدع 
  

 ]50[  

ــر ينْوم ــم ــاْه ــ ِإلَ ى اَألعــاْد طَّلَعم اْء
 

 دهــس ــ)7(م ــنمِ تَعو النَّ ــي  )8(ركُموه ثُغُ
  

 ]51[  

اْ ومتَّبعـــ)11(اًراً طَـــون متَّبِعـــويكُـــ
 

 نْا ا م9(فَك( حي رد لُب)10(  الـد ـ  ه  طُرهرِ َأشْ
  

 ]52[  

                                                 
ابـن  : ينظر  . الضأن لثمانية أشهر أو لتسعة      :  الدهر على المجاز ، واألصُل في الجذع         - في البيت    -

  الـدهر : وقيـل   ) . جـذع   ( ، مادة   تاج العروس   ، الزبيدي ،    ) جذع  (  ، مادة    لسان العرب منظور ،   

األزلـم الجـذع     ةٌ به وتابعةٌ له ، وإنّما أصلُ      وط المنايا من  الدهر المر ؛ وسمي بذلك ألن     : الشّديد ، وقيل    

  ابـن  : ينظـر . للوعل والظّباء الّتي ال يسقطُ لها سن ، وأرادوا أن الدهر على حاٍل واحـدة ال يتغيـر                   

الميداني ،  : ينظر  " . أودى به األزلَم الجذَع     : " وهذا مثٌَل نصه    ) . زلم  (  ، مادة    لسان العرب منظور ،   

   .2/366 مجمع األمثال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 " .الفناء  " التّذكرة الحمدونية ، ومعجم ما استعجم ، واألغانيفي  )1(

 لبـاب  ، و  معجم ما استعجم  و ،   األوائل ، و  العقد الفريد  ، و  الكامل في اللّغة واألدب    ، و  الشّعر والشّعراء في   )2(

  " .وقلِّدوا  " ب في معرفة أحوال العربربلوغ األ ، والحماسة البصرية ، ومختارات شعراء العرب ، واآلداب

  " .الحقّ " ديوان المعاني  في )3(

  " .مسرفاً  " األوائل في )4(

  " .حلَّ  " األغاني في )5(

  " .جزِعا " ب لباب اآلداوفي " . جشعا " األوائل  في )6(

  " .مشَرد  " األوائلوفي " . مسهد  " األغاني في )7(

  " .أموركُم " الحماسة البصرية ، ومختارات شعراء العرب ، واألوائل  في )8(
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ــنْ عالَ ،كُمو  ْ بي ــد ــولَ غيالر ــه ــ لَ اْفَع
 

 لَـــيوـــشْ)1(ســـ يم اْغَلُههـــرثَمٌل ي 
  

 ]53[  

سمتَح الس مك3(ن( َال  ْ  قَحاًم)4( َالو  ْ  عراْض)5(

 

ـ  ا ىحتَّ  تْسرـ  )2(تَم  رتُـه يرٍ مرِ  شَـز  ى علَ
  

 ]54[  

  
  

                                                 
  :اختالف الروايات 

، ب اآلداب لبـا ، وجمهـرة األمثـال   ، والعقد الفريـد  ، والكامل في اللّغة واألدب ، و الشّعر والشّعراء    في   )9(

  " .ما زال " بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب ، ونهاية األرب في فنون األدب  ، والحمدونية التّذكرةو

، ديوان المعـاني    ، و جمهرة األمثال    ، و  األوائل، و العقد الفريد   ، و الكامل في اللّغة واألدب      ، و  األغاني في   )10(

  " .هذا " بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب و، مختارات شعراء العرب ، ومعجم ما استعجم و

  " .يوماً " الحماسة البصرية ، وعيون األخبار  في )11(

  

  :ضوء على الشِّعر 

 ،  األغـاني  ، و  الـشّعر والـشّعراء   ، وإنّما اقتصرت روايتُه علـى       الديوان  في   ] 47[ لم يرد البيت              

   .الحمدونية التّذكرةو

، ) ذرع ( ، مـادة  لـسان العـرب   ابن منظور ،    : ينظر  . واسع القوة والقدرة والبطش     : ع  رارحب الذّ  ] 49[ 

تـاج    الزبيـدي ،    : ينظـر   . المحتمـُل القـوي     : المضطَلع  ) . ذرع  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   

  ) .ضلع ( ، مادة العروس 

 ]50 [   مخشري ،   : ينظر  . لزم  : عضة    أساس البالغة الزع   : خَـشَع   ) . عضض  ( ، مادينظـر   . خَـض :

  ) .خشع ( ، مادة الصحاح الجوهري ، 

  ) .سهد ( ، مادة لسان العرب ابن منظور ، : ينظر . الذي ال يأتيه النّوم : المسهد  ] 51[ 

:  ينظر   . وأصلُه من حلب النّاقة      لدهر ،  مثٌَل يضرب للرجل العالم با     – في البيت    –: حلب الدهر أشطره     ] 52[ 

   .2/65 المستقصى في أمثال العرب ، الزمخشري ، 1/346 جمهرة األمثالالعسكري ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .فليس  "  األغانيفي )1(

  " .استمر  " لباب اآلدابفي  )2(

 التّـذكرة  ، و  الحماسة البصرية  ، و  ديوان المعاني  ، و  األوائل ، و  العقد الفريد  ، و   في اللّغة واألدب   الكامل في   )3(

  " .مستَحصد الرأي  " نهاية األرب في فنون األدبوفي " . مستَحكم الرأي  " الحمدونية

  " .فَخْماً  " لباب اآلداب في )4(

 " .العزيمة ال رثَّاً وال ضرعا مر : "  هكذا غة واألدبالكامل في اللّ روي هذا العجز في )5(
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يزـ  اْنَقَ الْ )2(د ي الْ و ـ م ـ ى الْ قَ اْحـ  رِثَي عاْنِ م
 

 اْكَمــك ــ)1(ِل ــ ب ــصنٍ َأواْنِ قَنَ  حبِهاْ كَ
  

 ]55[  

اْطَجع مــض)3(ِليــَل اللَّبــبِــك قََ ِلجنْدمــثْ
 

ــه عاْ عِإذْ  اْبوي ــب ــِئ ــم ــهاْاً فَقَ  َل لَ
  

 ]56[  

ي الْ ف ـرح حبِ ي  ـ ْئتَبِـُل الر اْب  الـسَل وب4(اْع(

 

 ــس ــَألْووراْفَـ ــفَوه فَـ ــٍلاْه َأخَـ   علَـ
  

 ]57[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

من الرفعة خالف   : الرفَع  ) . ثمر  (  ، مادة    المحيط في اللّغة  الصاحب بن عباد ،     : ينظر  . ر  يكَثِّ: يثمر   ] 53[ 

  ) .رفع (  ، مادة  الصحاحالجوهري ،: ينظر . الوضع 

  .الحبـل الـشّديد الفتـل       : المريرة  ) . شزر  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   : ينظر  . الفتل  : ر  الشَّز ] 54[ 

المحكـم  ابن سـيده ،     : ينظر  . كبير السن   : القَحم  ) . مرر  (  ، مادة    لسان العرب ابن منظور ،    : ينظر  

لسان ابن منظور ،    :  ينظر   .يفُ النّحيف   ير السن الضع  صغ: الضرع  ) . قحم  (  ، مادة    والمحيط األعظم 

  ) .ضرع (  ، مادة العرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .كمازن  " نسب معد واليمن الكبير في )1(

  " .عمرو  " مختارات شعراء العرب في )2(

  " .النّوم  " المستقصى في أمثال العرب في )3(

  :روي هذا البيت في مختارات شعراء العرب هكذا  )4(

ي الْ ف ـرـاْ       بِ  حعرالَْ واً وكْـساً نـاْجِزالَْ ع
 

ـ فَ  ـ فَوه فَـــَألْ ووراْثَــ   علَـــلٍ اْه َأخَــ
  

  :ضوء على الشِّعر 

ن ثعلبة بن عوف بـن  ذكر ابن الكلبي أن اسمه مازن وليس مالكاً ، وهو مازن بن قنان ب     : مالك بن قنّان     ] 55[ 

     هو زيد القنـا بـن سـنان بـن         : زيد القنا    . 1/129 نسب معد واليمن الكبير   : ينظر  . مالك بن كنانة    

:  الحارثـان   .1/129 نسب معد واليمن الكبيرابن الكلبي ، : ينظر . يحيى بن عوف بن مالك بن كنانة      

ه النّسبة تعود للحارث بن المنذر بـن الحـارث بـن            ذكر ابن الكلبي أثناء تعليقه على هذا البيت ، أن هذ          

 نسب معد والـيمن الكبيـر     : ينظر  . المنذر بن جلَيح بن حيال بن فنان بن كعب بن عمرو بن سالمات              

1/127.   

دمـثْ لجنبـك قبـل الليـل        " ) .دمـثَ  (  ، مادة أساس البالغـة الزمخشري ،  : ينظر   . الن: دمثَ   ] 56[ 

المستقصى فـي   الزمخشري ،   : ينظر  . هذا مثٌَل يضرب في االستعداد لألمر قبل وقوعه          " : عامضطج

   .2/81 أمثال العرب

 ]57 [  بيدي ، : ينظر . واثبوه : ساوروهة تاج العروس الزينظر . يصيد : يحتبل ) . سور ( ، ماد      :  
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ي الْ فرالَ  ؛ بِح  ْ اْعكْ جِزاً نالَ سـ  ْ اً و عر1(اْو(

 

ــ  ــذِّعبـ ــاْرَل الـ ــةاْ مزاْاً ذَعِ َأبِيـ  بنَـ
  

 ]58[  

النَّ اْ قَ لَو عاْر  ـنع ـ  س َأح اْسـ  بِهِم ع2(اْ قَر(

 

 ــستَنْمتَجِداً يــداْى النَّــحــمكُلَّه س 
  

 ]59[  

ــنَأفَمر ْأىــنْ رم ــهيــكُممو نعــم3(اْ س(

 

ــذَ  ــاْه ــييبِاْ كتَ ــكُم ِإلَ ــميذ والنَّ  ر لَكُ
  

 ]60[  

ـ    ؛ )6(اوقظُتَيسفَا خَي الْ  ِإن ـ ر ـ  علْ ـ  اْمِ م اْ نَفَع
 

 4(لَقَد( ْذَلب  تُ لَكُم  نُـص حي)ـ  )5  دخَـلٍ   ْ الَبِ
  

 ]61[  

 

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

، مـادة     لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . األسد  : الرئبال  ) . حبل  ( ، مادة   تاج العروس   الزبيدي ،   

  ) .رأبل ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  .الّذي يليه مباشرةً  ] 58[ ويبدو في هذا البيت خلطٌ ما بين عجزه ، وعجز البيت    

ويبدو في هـذا    " . في الحربِ يحتَبُِل الرئباَل والسبعا      : " هكذا  الحماسة البصرية   في  روي عجز هذا البيت      )1(

  .السابق له مباشرةً  ] 57[ العجر خلطٌ مع عجز البيت 

معجم مـا   وروي في   " . لو صارعوه جميعاً في الورى صرعا       : "  هكذا   األغانيروي عجز هذا البيت في       )2(

 " .رعوه جميعاً في الوغى صرعا لو صا: " هكذا استعجم 

التّـذكرة  وروي فـي    " . لمن رأى الرأي باإلبرام قـد نـصعا         : "  هكذا   األغانيروي عجز هذا البيت في       )3(

 " .إنّي أرى الرأي إن لم ُأقْص قد نصعا : " هكذا الحمدونية 

  " .وقد  " األغانيفي  )4(

   معجم مـا اسـتعجم     وروي في   " . لقد محضتُ لكم ودي     " لبصرية  الحماسة ا  ، و  الصناعتين ، و  األوائلفي   )5(

   " .يلقد نخَلْتُ لكم رأي" 

  " .فاستَيقنُوا " التّذكرة الحمدونية  في )6(

  

  :ضوء على الشِّعر 

ان لسابن منظور ،    : ينظر  . ممتنع  : َأبِي  ) . عبل  ( ، مادة   الصحاح  الجوهري ،   : ينظر  . ضخم  : عبل   ] 58[ 

: النّكس  ) . زبن  ( ، مادة   لسان العرب   ابن منظور ،    : ينظر  . المدافعة  : المزابنة  ) . أبي  ( ، مادة   العرب  

:   ينظـر   . الجبـان   : الـورع   ) . نكـس   ( ، مـادة    تاج العـروس    الزبيدي ،   : ينظر  . الرجل الضعيف   

  ) .ورع ( ، مادة الصحاح الجوهري ، 
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 }46{   

  )1(ليلى العفيفة

.          سمع أحد أمراء العجم بجمال ليلى وأدبها فَكَمن لقومها وأخذها أسيرةً إلى بالد الفرس               

 وأخوتها ، مهددةً القبائل     - ابن عمها    -فقالت ليلى وهي في األسر تستصرخُ البراق بن روحان          

  ]الرمل                                       [  :     )2(العربية الّتي وافقت العجم على سبيها

ــ ــاُْأقَ اْم س3(ي(ــن ــالْ م ــ ب اْء وعنَ
 

ــ  ــرلْتَ ِللَيـ ــق عياْبـ ــرنَـ  ىاً فَتَـ
  

 ]1[  

                                                 
ر أوالد لكيز ، وكانت أيـضاً وافـرة         سد بن ربيعة بن نزار ، وكانت أصغ        هي ليلى بنت لكيز بن مرة بن أ        )1(

: نظـر   ي) .  م   483( الحسن وكثيرة األدب ، وتعد ليلى من أقدم شواعر الجاهلية وشعرائها ، توفيت سـنة                

 ، شـامي ، يحيـى ،    5/249 األعـالم  ، الزركلـي ،      148شعراء النصرانية في الجاهلية     شيخو ، لويس ،     

 ، الجبوري ، كامل     1/145تاريخ آداب اللغة العربية      ، زيدان ، جورجي ،       1/163موسوعة شعراء العرب    

   ، الطريفـي ، يوسـف عطـا ،          4/246  م 2005معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى عـام         سليمان ،   

         ، مهنـا ،     281موسـوعة شـعراء العـصر الجـاهلي          ، الروضان ، عبد عـون ،         412العصر الجاهلي   

 ، كحالـة ،     406 تراجم أعالم النـساء    ، عبود ، رضوان ،       203مشاهير الشعراء واألدباء    علي ، وآخر ،     

  أعـالم   ، المـصطاوي ، عبـد الـرحمن ،           4/336م  أعالم النساء في عالمي العربي واإلسال     عمر رضا ،    

   .197النساء 

 تـاريخ آداب اللّغـة     ، العدل ، حسن توفيق ،        148 في الجاهلية  شعراء النّصرانية شيخو ، لويس ،     :  ينظر   )2(

   .102 العربية

  

  :التّخريج 

فـي  راء النّـصرانية    شعفي   ] 18 – 15 ،   12 – 9 ،   7 – 5 ،   3 – 1[ روى لويس شيخو األبيات               

 تاريخ آداب اللّغة العربيـة في  ] 18 – 12 ،  10 ،   8 – 1[ وروى توفيق حسن العدل األبيات       . 149 الجاهلية

102 - 103.   

  

  :اختالف الروايات 

 شعراء النّصرانية   في حسب رواية لويس شيخو    ] 18 – 15 ،   12 – 9 ،   7 – 5 ،   3 – 1[ األبيات            

  .تاريخ آداب اللّغة العربيةحسب رواية توفيق حسن العدل في  ] 14 ، 13 ، 8 ، 4[ ، واألبيات  ةفي الجاهلي

  " .أالقي  " تاريخ آداب اللّغة العربيةفي  )3(
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ــ ــاْي ُجنَي ــد ُداْاً سعونــ بِالْ)1(ي اُْبكَ
 

 ِإخْـــوتيالً  ُعقَـــياْاً يـــبـــ كُلَياْيـــ 
  

 ]2[  

اْاً ومـــسح ُصـــبرِكْـــبِ النُّاْذَبِعـــ
 

ــذِّبتْ  ــُعـ ــ ُأخْـ ــم وياْتُكُُم يـ  لَكُـ
  

 ]3[  

ملْمـــس الْعفَّـــة منِّـــي بِالْعـــصاْ
 

ــرُبوا    ــُدوني ، ضـ ــوني ، قَيـ  غَلَّلُـ
  

 ]4[  

ــ عموــي عُض ب ــس اْحاْســ الْ)2(ت ياْح
 

ــ  ــذُب اَألعيكْـ ــُم مـ ــ يقْاْجـ  يُرُبنـ
  

 ]5[  

ــلَّ  ــ كُ ــْئاْم ش تُممج ــي عــن ــالْاً م ب 
 

ــُدقَ  ــ غَلِّينويــ ــفْ واينولُــ  اوعلُــ
  

 ]6[  

)4( حــالْ قَــديدت عنْــمــوالْ ُريــومرِ

 

 )3(كُميــــتَرِهــــةٌ ُبغْاْ كَاْفََأنَــــ 
  

 ]7[  

ــاْ  ــي اَألعجمــ ــون علَــ َأتُولُّــ
 

ــالَ    ــَل الُْع ــاْ َأه ي ــالْن كَه ــي نــاْ ب ي ْ 
  

 ]8[  

ــ ــ اْي نبــ َأنْي ــاْم ي ــاْر ــَل الْ َأه اْخَنَ
 

 اًســـــرِاْ فَاْنَـــــن علَيوَأتَـــــُدلُّ 
  

 ]9[  

ىعمــ الْد بــرنظَــر مــمنْالْ )6(ىورمــ
 

ــ  ــ اْيـ ــسرتْداِْإيـ ــفْ خَـ  )5(قَتُكُم صـ
  

 ]10[  

                                                 
  :اختالف الروايات 

  " .أسعدوني  " تاريخ آداب اللّغة العربيةفي  )1(

  " .حشاشات  " تاريخ آداب اللّغة العربيةفي  )2(

  " .بغْيكُُمو  " تاريخ آداب اللّغة العربيةي ف )3(

  " .ويقين الموت شيء ُيرتجى "  جاء العجز هكذا تاريخ آداب اللّغة العربية في )4(

  " .أيديكمو  " تاريخ آداب اللّغة العربية في )5(

  " .خالط  " تاريخ آداب اللّغة العربية في )6(

  

  :ضوء على الشِّعر 

  لـسان  ، ابـن منظـور ،       ) نكـر   (  ، مادة    المحكم والمحيط األعظم  ابن سيده ،    : ينظر  . الشّديد  : النُّكْر   ] 3[ 

  ) .نكر (  ، مادة العرب

 ،  343 نسب معد والـيمن الكبيـر     ابن الكلبي ،    : ينظر  . قبائل يمنية تُنْسُب إلى كهالن بن سبأ        : كهالن   ] 8[ 

   .57 ربسبائك الذّهب في معرفة قبائل العالسويدي ، 

       ابن: ينظر . حي من كهالن من القحطانية : بطن من معد بن عدنان ، وهنالك أيضاً أنمار : أنمار  ] 9[ 
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اْجـــب الراْبن َأســـاْنَ عـــديِلبنـــ
 

ــ  ــاْي ني اَأل بــع ــاْم ــ تَقْاْصِ ِإم  اوطَُع
  

 ]11[  

 ــص ــلُّ نَ ــكُ عرٍ بُير ــر ــد ُض تَجى
 

(ءاْاً وعـــزراْطبصـــفَا 
 اً حـــسنَ)1

  

 ]12[  

مثْـــَل تَغْليـــِل الُْملُـــوك الُْعظَمـــاْ
 

 كَفُّهـــاْ )2(َأصـــبحتْ لَيلَـــى ُيغَلَّـــُل 
  

 ]13[   

اْبِقَبِيحــــاْت الْعنَــــ )4(وتَطْلُــــُب
 

ــلُ   ــُد وتُكَبــ ــرةً)3(وتُقَيــ   جهــ
  

 ]14[  

ــ نِلبــي اَألع ــشْاْج ــيممِ تَ ىوحر الْ
 

ــْل  ــدقُ 5(نٍاْنَ ِلع( ــد ــمُر)6(تُميفُ  او شَ
  

 ]15[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

   نهاية األرب في معرفة أنـساب العـرب        ، القلقشندي ،     343 - 342 نسب معد واليمن الكبير   الكلبي ،   

ـ     ، السويدي ،     88   : ينظـر   . الفُحـش   : الخنـا    . 63 - 62 ة قبائـل العـرب    سبائك الذّهب في معرف

  ) .خنا (  ، مادة الصحاح، الجوهري ، ) خنو (  ، مادة العينالفراهيدي ، 

ابن حـزم ،    : ينظر  . حي من معد بن عدنان      : بطن من األزد من القحطانية ، وهنالك أيضاً إياد          : إياد   ] 10[ 

:  البـرُد     .64 – 63 سبائك الذّهب في معرفة قبائل العرب     ويدي ،    ، الس  10 – 9 جمهرة أنساب العرب  

: ينظـر  . الضعفُ والهـزال   : والبرُد أيضاً   ) . برد  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . الكُحل  

  ) .برد (  ، مادة لسان العربابن منظور ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :اختالف الروايات 

  .دون واو " عزاًء  " تاريخ آداب اللّغة العربية في )1(

   .  )ُيغَلَّْل: (  ، وال يصح الوزن إال بتسكين الالم هكذا  )ُيغَلَُّل(  البيت مكسور الوزن بهذا الضبط )2(

: وزن إال بتسكين آخر هذين الفعلين هكذا ، وال يصح ال ) وتُقَيُد وتُكَبُل( البيت مكسور الوزن بهذا الضبط  )3(

   . ) وتُقَيد وتُكَبْل(

   .)وتَطْلُُب (  البيت مكسور الوزن بهذا الضبط )4(

  .تم صرفها بالتَّنوين رغم أنَّها ممنوعة من الصرف ، والوزن ال يقتضي ذلك  )5(

  " .هديتم  " تاريخ آداب اللّغة العربيةفي  )6(

  

  :عر ضوء على الشِّ

         ابن منظور ، : ينظر .  السكارى ذا ما يفعلُُهالّذين يأكلون اللحم الرقيق غير المطبوخ وه: األعماص  ] 11[ 
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ىحي الـضُّ  ا ف وُريض وس يبِوا الْ ُرهِواشْ
 

 اعــُدو قــاْوا الر ــاْي ف تــاْطََأقْ ي اْرِه 
  

 ]16[  

ــنْغَفْوا الْذَُرو ــةَ عـ ــ والْكُملَـ ىركَـ
 

ــ  ــاْي نب ــ تَغْي س ــب لُرياوــا و  اوُصُرنْ
  

 ]17[  

ــي ــ كُموعلَ اْمــقَ ب يــتُم ــ ف )1(ىوري الْ

 

 بِكُماْقَــ َأعىر علَــاْعــوا الْذَُرحــوا 
  

 ]18[  

  

} 47{   

حمية وساروا جميعاً لنصرتها ، وكان معهـم                  لما سمع بنو ربيعة قوَل ليلى استفزتهم ال       

فقالت ليلـى ترثيـه     .  فَقُتَل غرسان أثناء الوقعة مع الفُرس        – أخو البراق بن روحان      –غرسان  

  ]البسيط  :                                                                 [ )2(وهي في األسر

ــد ــاْ زواآلن قَ ف دــي مه ي َأحوــاْز ني
 

 بِ اْ كَ قَد ني كَفَ اْ م ى  ـنم   ُحـز  ـ نِ غَر نِاْس 
  

 ]1[  

واْوَأعو يــد ــِلـ ــيماْمـ يناْو وِإخْـ
 

 ـ  اْم اْ ح  ـراُْل ب  ـنـ  قَ م عب دـ  ي عماْشَرِنَ و 
  

 ]2[  

                                                 
  :ضوء على الشِّعر 

  ) .عمص (  ، مادة لسان العرب

 ،  الـصحاح  ، الجوهري ،  ) وحى  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . السرعة والعجلة   : الوحى   ] 15[ 

  ) .وحى ( مادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :اختالف الروايات 

  " .الدنا  " تاريخ آداب اللّغة العربيةفي  )1(

  

  :ضوء على الشِّعر 

  ) .ذرو (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر . التّرك والرمي : اُء راإلذ ] 17[ 

 تاج، الزبيدي ، ) عقب (  ، مادة العينالفراهيدي ، : ينظر . عاقبةُ كّل شيء ، أي آخُرُه : عقاب األ ] 18[ 

  ) .عقب ( ، مادة العروس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .149 ، 146 شعراء النّصرانية في الجاهليةشيخو ، لويس ، : ينظر  )2(
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ــن النَّ مــاْو ــبِ ُجه ــيِئ ــس بِالْد لَ يناْفَ
 

ــ  ــدقَ َل ُداْ حــو نــياْ يــر قُاْ بُمج ــد  اًتَهِ
  

 ]3[  

يهـ  تَاْه ـ  اْ م ـ اْتُ هـذَ   خلْ ـ تَ ِإم وقْ نِاْكَ
 

 خُفَ الـدُّ  كَيـ  و كَيـ فَ الْ ُل و صو ـفَ اُْل واَْأس 
  

 ]4[  

نِالْ بِــِإعىوبلْــتُ مــن الْ هممــىحتَّــ
 

ــ  اْلَمــر ــيتُ غَرِ ذَكَ بــاْاً ز ــديد بِ كَم ي 
  

 ]5[  

ــب الراْذَ ــاُْص ِإذَاْص لَ ُأصيــ بِن ينِاْر
 

ـ  وتَربع الـشَّ    قُ فـ  قَلْ ي ـ  يبِ ذُبـ   و اْتُ كَم 
  

 ]6[  

جِبتَع  ـراْ ب  ـنقُ م  ـبرِ صتْ يكـ  و اْمني
 

 فَلَـــوـــاْ تَرنَأشْـــيو اْوقـــيتُقَلُِّبن ي 
  

 ]7[  

ــ ــيَأبِ الَ لُكَيزٍ و ْ ــخَي ليفُرــ و اْسني
 

ــ ْ الَ  ــدر درُّ كُلَيــ  ْ ح والَاْم روبٍ يــ
  

 ]8[  

ــن عــلَّ َأثْ اْ ح ــٍل كُ ــم نِاْزٍل وَأواْقَ
 

ـ عنِ ا   ب وـ نِ ر اْح ر ـ اْن تْح ـ ِئـٌل كَئِ  اْو اًب 
  

 ]9[  

قَدو ا كَب نْ الز  ـنـ  ُد م يـ   ز ب د وـ نِ ر نِاْح
 

1 ــد ــزوقَ ــناْ تَ ع رــو ــمٍ علْ ُبُهُم كُلَي 
  

] 10[  

َأراْوُهمح  شَـخْ     فَـو قَ قُـب َأع ـ ص نِاْي
 

ــ  َأســوا الْلَُمو اْماَألهــَل و لايو ــغْن  اوتَنَُم
  

 ]11[  

  

  

                                                 
  :التّخريج 

   .150 – 149 في الجاهليةشعراء النّصرانية ى لويس شيخو القصيدة كاملةً في رو

  

  :ضوء على الشِّعر 

    ، مـادة     لسان العـرب  ابن منظور ،    : ينظر  . معدن معروف اشْتُقَّ اسُمُه من تداخل أجزائه        : الرصاص   ] 6[ 

  ) .رصص ( 

  .أخو المهلهل هو  وكليب بن ربيعة ، فارس بني تغلب المشهور ،: كليب  ] 8[ 

، ، تاج العـروس     ، الزبيدي   ) زار  ( ، مادة   تهذيب اللّغة   األزهري ،   : ينظر  . عدل وانحرف   : تزاور   ] 10[ 

إذا : ، وقيـل  ) كبو  ( ، مادة   أساس البالغة   الزمخشري ،   : ينظر  . ال ُيرى   : كبا الزند   ) . زور  ( مادة  

.  العوُد الّذي تُُقْـدُح بـه النّـار         : والزند  ) . كبا  (  ، مادة    حاحالصالجوهري ،   : ينظر  . لم تخرج ناُرُه    

  ) .زند ( ، مادة البالغة أساس ، الزمخشري ، ) زند (  ، مادة الصحاحالجوهري ، : ينظر 

 ]11 [   مخشري ،   : ينظر  . الفرس  : القبة   أساس البالغة   الزلـسان العـرب      ، ابن منظور ،   ) قبب  ( ، ماد  ،

قبب  ( ة  ماد . (  ة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . األشراف  : األعيانماد ،  )  لـسان  ابن منظور ،    ) . عين

  ) .عين ( ، مادة العرب 
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ـ طَِل الْ قَـس ف الْ  وكَـشْ  اْياْرو الس َأخُ نِاْب
 

 قُ ســـيُدُهماْبـــرُهُم الْاْقَـــ تَالْىحتَّـــ 
  

 ]12[  

ــ ــلَّ ي ــاْتَم ــ تُبُب َأن قَلْ ــىلَ نِاْج بَِأشْ
 

 اْي ينِ فَـا   عبكـ  ي   ْ عِ والَ وُم بِالـدُّ  يدو وُج
  

 ]13[  

يناْسشَــك وَأنْــ ْ  بِــالَيتاْ حيــىسَأنْــ
 

  َأسـد  حـي مـن   ى الْ لَقَ مـو  اُْر بـر  فَذكْ 
  

 ]14[  

ــ ــرُِس الْاْوفَ ــخَي ِل فيوــ ر يمعٍ ونِاْد
 

ــ  ــي ربِىفَتَـ ــوعـ ــاْفٌ َأماْةَ طَـ  اْكنَهـ
  

 ]15[  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  

    :ضوء على الشِّعر 

 لـسان ، ابـن منظـور ،   ) سرى (  ، مادة الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . القطعة من الجيش    : السرية   ] 12[ 

، الزبيدي ، ) قسطل ( ، مادة الـصحاح   ، الجوهري: ينظر . الغبار : القسطل ) . سرا (  ، مادة   العرب

  ) .قسطل ( ، مادة تاج العروس 
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  )1(مفروق بن عمرو الشّيباني

          قال مفروق بن عمرو يرثي من مات من قومه إبان إغارته مع نفرٍ من بني شيبان                

  ]الطويل  :                                                         [ )2(على سواد العراق

ــِإ ــلَج رتْدوَأ ويلَ تيفَ وــرِاْو س3(ي(

 

 مهقُوس يــداْو الــسطاْبــنَْأ بيناْتَــَأ 
  

 ]1[  

ـ  اْنََأ )4(الَْو م ـ  ن س ـ  اإلِ بِي ـ  بِ هلَ سِِئاْي
 

ــفَ  ــ َأاْم ــاْنَ م نــ ر بِيــ الز بِنِاْم ــج ٍأب 
  

 ]2[  

                                                 
 هو مفروق بن عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شـيبان ، كـان                        )1(

 ،  24/36األغاني  األصفهاني ،   : ينظر  . ممن أغار على سواد فارس بعد قتل كسرى للنعمان بن المنذر            

   .440  معجم الشعراءالمرزباني ،

   .440معجم الشّعراء  ، المرزباني ، 24/36 األغانياألصفهاني ، : ينظر  )2(

  

  :التّخريج 

   الحيـوان ورواه أيـضاً الجـاحظ فـي        ) . جبـأ   ( ، مادة   العين  في   ] 2[ روى الفراهيدي البيت              

معجم الـشّعراء    ، ورواه أيضاً المرزباني في       24/36 األغانيفي   ] 1[ وروى األصفهاني البيت     . 4/256

، ورواهما أيضاً الزبيدي فـي      ) جبأ  ( ، مادة   لسان العرب   في   ] 3 ،   2[  منظور البيتين    وروى ابن  . 440

  ) .جبأ ( ، مادة  تاج العروس

  

  :اختالف الروايات 

 .لسان العرب  حسب رواية ] 3  ،2 [ ، البيتين األغاني حسب رواية  ]1[ البيت 

  :هكذا معجم الشّعراء روي هذا البيت في  )3(

ــِإ ــلَج ر وَأودىيلَــ ــرِاْوفَ ويتــ يســ
 

 ىــز ــنَْأ بَأنْـ ــسطاْبـ ــاْقَه داْو الـ  وسـ
  

 .أصابه الخرم حيث وهذا البيت مكسور على هذه الشّاكلة 

  " .فما " تاج العروس ، ولسان العرب  ، والعينفي  )4(

  

  :ضوء على الشِّعر 

  .لمقطوعة قد أصابه الخرم  من هذه اجدير ذكره هنا أن البيت الثالثمن ال
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لَوهفي ـ  ع ـ  الْ زمـامِ  قَـيسٍ  ىلَ سِرِاْوفَ
 

 ةوتْ شَــلِّ كُــي فــءاْعى الــدلَــ عيكــبَأ 
  

 ]3[  

  
 

                                                                                                                                          
  

  :ضوء على الشِّعر 

، مـادة                لـسان العـرب     ابـن منظـور ،      : ينظـر   . جيٌل ينزلون السواد في العراق      : أنباط السواد    ] 1[ 

.                  الّــذين يترجلــون فــي القتــال ، أي ينزلــون عــن دوابهــم للمنازلــة : الرجلــة ) . نــبط ( 

، مــادة                    أســاس البالغــة ، الزمخــشري ، ) رجــل ( ، مــادة العــين اهيــدي ، الفر: ينظــر 

  ) .رجل ( 

:             الـسيب   ) . جبـأ   ( ، مـادة    تـاج العـروس     الزبيـدي ،    : ينظر  .  الجبان   – في البيت    –: الجبُأ   ] 2[ 

  ) .سيب ( ، مادة لسان العرب ابن منظور ، : ينظر .  العطاء – في البيت –

  

  :ضوء على الشِّعر 

:       ينظـر   . هما أخوا الشاعر مفروق بن عمرو بـن قـيس بـن مـسعود الـشّيباني                 : الدعاء وقيس    ] 3[ 

الجـوهري ،    : ينظـر   . الخيط الّذي يـشد بِـه       : الزمام  ) . جبأ  ( ، مادة    تاج العروس    الزبيدي ، 

وهو داللة الـسيطرة علـى      ) . زمم  ( ، مادة   لسان العرب    ،   ، ابن منظور  ) زمم  (  ، مادة    الصحاح

  .الشّيء 

  
 



 504

 }49{   

  )1(النّعمان بن المنذر

 ، فأوقع زيد بن عدي بن زيـد بالنّعمـان           العبادي          قَتََل النّعمان بن المنذر عدي بن زيد        

عند كسرى ، فطلب كسرى النّعمان ، فخرج النّعمان إلى المدائن وهو يعلم أن كسرى سيقتله ال                 

  ]الطويل  :                                             [ )2(فقال يعلُِّل نفسه ويصبرها. محاَل 

ــ سلُتُقْينيــالْ و مــ ْ  الَتُو ــ كشَ ُلزِاْنَ
 

ــَأ  سيــ ِإر ــىلَ ك سرىَأ وــع ــ َأملَ  هنَّ
  

 ]1[  

ــح اْيتــي ف ــد ــ لَاْينْي ال ــالْ قٍَلاْي ُلِئ
 

 ــو اْمج ــز عــي م َأن ــ َأن متَوــنَِّإ و اْم 
  

 ]2[  

ـ  و تُرسفَ ـ اْ ج دقَ ـ  ع تْشَ ـ اْرم الْ يلَ ُلجِ
 

 ــو ــناْكَ ــ ميرِاْر فَ ــهنْ اْ عرــاً و سةًب 
  

 ]3[  

ــ ــ عتْدرفَ ــ الْيلَ حربــ ت ــاْبقَ الْكلْ ُلِئ
 

 عــر تُضــ ع ــىلَ قَ الْلِّ جــاْب ــر حِلِئ به 
  

 ]4[  

ــه اْبءــ م قيماَأل وــاْع صيرــاْ و ُلِئ
 

 اْهـــميمتَ وعمـــ الْباْر ســـسيقَـــفَ 
  

 ]5[  

ــفَ موتيلَــ وــ تُم ــلَ ِإبسنْ يكــاْذَ الر ُلِئ
 

ــقُفَ  ــنَ ِلتُلْ ــيسفْ ــلْ ِلسي لَ موــت م فَدع 
  

 ]6[  

 
                                                 

بـن  هو النعمان األصغر بن المنذر األكبر بن امرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عـدي    )1(

المناقـب المزيديـة      ،   ، أبو البقـاء هبـة اهللا       الحلي:  ينظر.  ل نصر في الحيرة   آخر ملوك   آ، وهو    نصر

1/147 .  

   .64 األوائلالعسكري ، : ينظر  )2(

  

  :التّخريج 

   .64 األوائل   روى العسكري األبيات كاملةً في 

  

  :ضوء على الشِّعر 

 أسـاس ، الزمخـشري ،     ) جيش  (  ، مادة    المحيط في اللّغة  اد ،   الصاحب بن عب  : ينظر  . غلت  : جاشت   ] 3[ 

: ينظـر   . القْدر من النّحاس ، أو اإلناء الّذي يغلـى فيـه المـاء              : المْرجل  ) . جيش  (  ، مادة    البالغة

  ) .مرجل (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) مرجل (  ، مادة العينالفراهيدي ، 

 .قبائل عربية رفضت مناصرة النّعمان ضد كسرى : ئل قيس ، تميم ، وا ] 5[ 
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 )1( زرارةشاعر بني

: هل في العرب قبيلة تَشْرفُ على قبيلة ؟ فقال النعمان           : سأل كسرى النعمان بن المنذر              

باء متوالية رؤساء ، ثم اتصل ذلك       آمن كانت له ثالثة     : فبأي شيء ؟ فقال النعمان      : وقال  . نعم  

ل لب لي ذلك ، فطلبه فلم يصبه إال في آ         اط: قال كسرى   . بكمال الرابع ، والبيت في قبيلته فيه        

 ، وآل حاجب بن زرارة بيت تميم ، وآل ذي الجـدين بيـت               حذيفة بن بدر بيت قيس بن عيالن      

  ثم جمعهم النعمان مع شـعرائهم وذهـب بهـم إلـى     ،شيبان ، وآل األشعث بن قيس بيت كندة     

ا ومنعتها بين القبائل وواصـفا       على قبيلته مفتخرا بقوته    ثم قام حاجب بن زرارة وأثنى     . سرى  ك

  ]الطويل    [ :       )2( ثم قام شاعر بني تميم فقال. رفعة نسبها وبأس رجالها وجزيل عطائها

ـ  مد ق زعا الْ نَلَ ـ خُي الْ اً ف ـ اْو األَ بِوطُ ِلِئ
 

ــاْ   ــدفَ َأنَّنَ ــاْء خنْ ــتْ َأبنَ ملع ــد لَقَ
  

 ]1[  

ــوعقَــز دلَــمٍي يالْ بِستَــمِلِئاْض
 

 ــاْن جــاْ ه ــروة )3(وَأنَّ ــد وثَ جــُل م َأه 
  

 ]2[  

                                                 
 لم أعثر على اسم هذا الشَّاعر ، وال على نسبه حيث لم تذكر كتب التخريج واختالف الروايات وغيرها مـن                   ) 1(

    .راء هذه الحادثة المصادر سوى أنَّه شاعر من بني زرارة ، وهذا ينطبق على غيره من شع
   ، 401 فـي معرفـة أنـساب العـرب       نهاية األرب    ،   قشندي ، القل  19/134 األغانياألصفهاني ،   : ينظر   )2(

  . 439 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب،  السويدي

  

  : التخريج 

ب فـي  رايـة األ نهرواها القلقشندي فـي  و،  19/134 األغانيالمقطوعة كاملة رواها األصفهاني في            

  . 439 سبائك الذهب في معرفة قبائل العربالسويدي في أيضاً ورواها  ، 104 العرب معرفة أنساب

  

  : اختالف الروايات 

   .األغانيالمقطوعة كاملة حسب رواية األصفهاني في 

  . "م كرا "  العربقبائلسبائك الذهب في معرفة ، و نهاية األرب في معرفة أنساب العرب في )3(
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ِلِئــاْنَ وٍلاْعــ في ذبٍيــجِ نَرَّغَــَأ
 

  دــي ــنِ س ابو دــي س ــن م مهــي ف ــم فَكَ
  

 ]3[  

ــد ِئاْعــم ــذَ ه ــ عسِاْا النَّ ــالْج الْدنْ ِلِئ
 

 اْنَــنَِّإ فَاْنَّــع - نعــ اللَّتَيــبَأ - ْلِئاْسفَــ 
  

 ]4[  

                                   

 }51{   

   سعدشاعر بني

            ِشثم قام قيس بن عاصم ميوثباتهـا فـي النائبـات     برفعة قبيلته في المكرمـات اًد ،  ،

   ]الطويل  [                           :)1(ثم قام شاعرهم فقال.  راكهم للثأرإد، و للجارومنعتهم 

وتَ لُّج ممٍي الْ وـ ج موـ  الَّ ع تـ  )5(ي ىرتَ
 

ـ ل ع دقَلَ  ـ  )2(تْم ـ خ و سيقَ ـ لُّكُ )3(فُدنْ 4(اْه( 
  

 ]1[  

                                                                                                                                               
  : ضوء على الشعر

 اسـم    ، وخنـدف   لياس بن مضر  إ، وهم بنو     ؛ بطن من مضر من العدنانية      هم بنو خندف     :بناء خندف   أ ] 1[ 

231 ب في معرفة أنساب العربنهاية األر ، القلقشندي:  ينظر.   بنوه بهافَرِامرأته ع .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :الشعرضوء على 

  ،  الفراهيـدي :  ينظـر .  تستوجب به اللعـن    فعلت ما  ال: ، أي    تحية الملوك في الجاهلية   :  أبيت اللعن  ] 4[ 

   .) لعن ( ، مادة أساس البالغة،  ، الزمخشري ) لعن ( ، مادة العين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،  404 نهاية األرب فـي معرفـة أنـساب العـرب          ، القلقشندي ،     19/136 نياألغااألصفهاني ،   : ينظر   )1(

   .441  العربقبائلسبائك الذهب في معرفة السويدي ، 

  

  :التخريج 

 ] 6 ،   5 ،   3 – 1[ وروى القلقشندي األبيات     . 19/136 األغاني رواها األصفهاني في     ةالمقطوعة كامل         

سـبائك  في    ]6 ،   5 ،   3 – 1 [ وروى السويدي األبيات أيضاً    . 404 عربال ب في معرفة أنساب   نهاية األر في  

   .441  العربقبائلالذهب في معرفة 

  

  :اختالف الروايات 

  .  أغانيهحسب رواية األصفهاني فيكاملة المقطوعة 

 . وهذه الرواية تكسر الوزن"  تُمِلع"  نساب العربنهاية األرب في معرفة أفي  )2(
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ـ   ف بكَّرم الْ مخْ الضَّ فُرا الشَّ نَلَ ىدي النَّ
 

ــَأبِ  ــ عاْنَّ اْمــد ــي اُأل ف م1(رِو( ــنََّأو  اْنَ
  

 ]2[  

ـ ج الْ ضِيبِالْ بِ زَّتُا اج ذَِإ جِاْمم ـ الطُّ و )4(ىلَ

 

 لُ )2(اْنََّأويـ  ثُو ـ  )3(سِاْ النَّ فـ  ي ـ  لِّ كُ زِْأ مق 
  

 ]3[  

                                                 
  :ت اختالف الروايا

  . بصيغة النصب رغم أنه معطوف على اسم مرفوع"  فَِدنِْخ"  ب في معرفة أنساب العربنهاية األرفي  )3(

  . " أننا"   العربقبائلسبائك الذهب في معرفة في  )4(

     العـرب  قبائـل سبائك الذهب في معرفة     ، وفي    " والجميع الذي "  ب في معرفة أنساب العرب    األرنهاية  في   )5(

  . " يع لناوالجم" 

  

  : ضوء على الشعر

    ، ومـنهم   قبيلة منها بنو بدر من فزارة من قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معـد بـن عـدنان                   :  قيس ] 1[ 

،  255جمهـرة أنـساب العـرب     ، ابن حزم:  ينظر. حذيفة بن بدر صاحب الفرس المعروفة بالغبراء  

،   بن طابخة  ّد بن أُ  ّرهم بطن تميم بن م    :  تميم.  166 نهاية األرب في معرفة أنساب العرب      ،   القلقشندي

،  ، ابن القيـسراني    207جمهرة أنساب العرب     ،   ابن حزم :  ينظر. وهم قاعدة من أكبر قواعد العرب       

  . 161المؤتلف والمختلف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

             العـرب  قبائـل سـبائك الـذهب فـي معرفـة          ، وفي    " البرود"   معرفة أنساب العرب   نهاية األرب في   في   )1(

 "البرر و" . 

  . وهذه الرواية تكسر الوزن"  انَّإ " نهاية األرب في معرفة أنساب العرب في )2(

  . " البأس"   العربقبائلسبائك الذهب في معرفة في  )3(

، أما فـي    " إذا جزلتْ بيض الجماجم والكلى       : "  جاء العجز هكذا   ب العرب نهاية األرب في معرفة أنسا     في   )4(

  . "  بالبيض الجماجم والكالز جإذا "  فقد جاء هكذا العربقبائلسبائك الذهب في معرفة 

  

   :ضوء على الشعر

،  نظـور ، ابـن م    ) ركب ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:   ينظر  .المنصب األصيل في القوم   :  المركب ] 2[ 

  . ) ركب ( ، مادة العرب لسان

 ]3 [ جوهـو   ،  ع أبيض جم : البيض.  ) جزز ( ، مادة المحكم والمحيط األعظم    ،  ابن سيده    : ينظر. قطع  :   ز

.  ؛ وهي صـفحة العنـق     ية  لْجمع طُ :  ليالطُّ.  ) بيض ( ، مادة  الصحاح،   الجوهري:   ينظر  .فيالس

   .) طلي ( مادة ،العين ،  الفراهيدي:  ينظر
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ـ   ْ الَعي الْ  ف اْعاْر س اْنَبجَأ ـ  مَّثُ م ن ـ  د اْع
 

 ــَأو ــاْع دعٍاْ داْذَ ِإاْنَّــ ــنَ ِلاْنَــ  ةدجــ
  

 ]4[  

قَويـ  اْذَ إِ اًس ـ  األَ دَّ م ـ  إِ فُّكُ ـ ى الْ لَ 1(الْع(

 

ــفَ  مــ ِلاْ ذَن يــفَ الْمِو ــ يرِخْ عُلدــاْ ع صاًم 
  

 ]5[  

تُاْفَوا بِ ويرِخْفَ الْ مِو م سةَاْع م ـ  ن س ع2(ى(

 

ــيهفَ  ــتَاْه ــع َأد قَ ا الْيجــم يــ فَع لُاْعهم 
  

 ]6[  

   

                            

   }52{   

  شاعر بني شيبان

، ذاكـرا كثـرة      ثم قام حاجب بن زرارة ووصف منعة قومه ورياستهم بين العـرب                     

  ]الطويل  :                [ )3(ثم قام شاعرهم فقال.  هم للشدائدل، وتحم وسعة جودهم، عددهم 

  
  

                                                 
سبائك ، وفي    " لى الفال وقيس إذا مرتْ تعز إ     " :  جاء العجز هكذا   ب في معرفة أنساب العرب    نهاية األر  في   )1(

  . " ى العالوقيسا إذا مرتْ ألوفٌ إل " :  جاء العجز هكذا العربقبائلالذهب في معرفة 

  : لصورةجاء البيت بهذه انهاية األرب في معرفة أنساب العرب  في )2(

تُاْفَوـ ا بِ و يـ فَ الْ مِو ـ  رِخْ م سـ  ةَاْع م ـ  ن س عى
 

   مــاْلُهفَع ــع ِميــى الْج مَأع ــد ــاْتَ قَ هيفَه

  

  : فقد جاء البيت بهذه الصورة العرب قبائلسبائك الذهب في معرفة    أما في 

اْقَومـ  لِ او يـ فَ الْ مِو ـ  رِخْ م سـ  ةَاْع م ـ  ن س عى
 

 فَه   ــاْتَ قَــدهـــَأيعـــاْ  ياْلُهفَع ــعِميالْج  

  

   :ضوء على الشعر

  سياق القصة أن قيسا هو ابن عاصم مـن بنـي            من، ولكن يبدو     عثر على ترجمتهما   أ لم:  عاصم وقيس  ] 5[ 

 ،  األصـفهاني  " .ثم قام قيس بن عاصم       : " نصه  ما –  قبل األبيات مباشرة   - ذ جاء في القصة    ؛ إ  سعد

  . 19/136 األغاني

  . ) سعى ( دةا، مالصحاح ،  الجوهري:   ينظر .واحدة المساعي في الكرم والجود:  المسعاة ] 6[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، 403نهاية األرب فـي معرفـة أنـساب العـرب            ،    ، القلقشندي  19/135 األغاني،   األصفهاني:  ينظر )3(

  . 440 العرب قبائلسبائك الذهب في معرفة  ، لسويديا
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َأولَوبِ ى ـ ب يـ الْ )1(ت عـ  ز ع قَ الْ زـ اْب ِلِئ
 

لَعمــرِي لَبِــسطَاْم َأحــقُّ بِفَــضلهاْ  
  

 ]1[  

ـ  دَّ ج اْذَِإ ي وـ فَ الْ م ـ  رِخْ ـ اْنَ م لُّ كُ 3(ِلض(

 

 )2( عن عز قَومنَـاْ    - َأبيتَ اللَّعن    -فَساِْئْل   
  

 ]2[  

ــَأو ضربهــلْ ِلم ــشِبكَ ب يقَالْ نــاْب ِلِئ
 

ــرةً  ُأســاً و مــاْسِ قَو ــزَّ النَّ نَاْ َأع4(َألَــس( 
  

 ]3[  

ِئاْقَــوــ لَعيــ نُتْسهقَلْ ِلةًزِلِئــاْب
 

فَيخْبِـــرك اَألقْـــواْم عنْهـــاْ فَِإنَّهـــاْ  
  

 ]4[  

ِلفــاْحم الْباْقَــرِ )6(اْهــي فمهــ لَلُّذتَــ
 

 ــاِْئع ــةٌ وقَـ ــاْ ربعيَّـ ــز كُلُّهـ  )5( عـ
  

 ]5[  

                                                 
  :التخريج 

 ] 7 – 5 – 3 - 1 [ األبيات وروى القلقشندي    . 19/135 األغاني   المقطوعة كاملة رواها األصفهاني في           

سبائك في    ]7 – 5 ، 3 – 1 [ وروى السويدي أيضا األبيات   .  403 نهاية األرب في معرفة أنساب العرب     في  

   .440 ب في معرف قبائل العربالذه

  

  :اختالف الروايات 

  . أغانيهحسب رواية األصفهاني في كاملة المقطوعة 

  . " ِتي بُلوأو" سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، ونهاية األرب في معرفة أنساب العرب  في )1(

   ." هاقوِم "بائل العرب سبائك الذهب في معرفة ق، ونهاية األرب في معرفة أنساب العرب  في )2(

  . " لناِقم "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، ونهاية األرب في معرفة أنساب العرب في  )3(

  . " ونصرةً" سبائك الذهب في معرف قبائل العرب في  )4(

   ." ربيعة " نهاية األرب في معرفة أنساب العرب في )5(

  . " اًز لها ِعتذلُّ"  سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، و بنهاية األرب في معرفة أنساب العر في )6(

  

  : ضوء على الشعر

طام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد اهللا بن عمرو بن الحـارث بـن همـام                     سهو ب :  طامسب ] 1[ 

 ،  84 – 83 المؤتلـف والمختلـف   ،  مـدي   اآل : ينظـر .  ان الجاهلية المشهورين  حد فرس ، أ  الشيباني

  . 2/405  المزيديةالمناقب،  ، أبو البقاء هبة اهللا ، الحلي 200معجم الشعراء ،  انيالمرزب

لـسان  ،   ابن منظور :  ينظر.  ليه فيهم حاميهم والمنظور إ   : ، وقيل  ؛ رئيسهم وسيدهم   في القوم :  الكبش ] 3[ 

  . ) كبش ( ، مادة العرب

لـسان  ،   ابن منظـور  :   ينظر  .حد ؛ أي هو صيد لكل أ      تلسخْم الْ ةُزهفالن نُ :  ، ويقال  الفرصة:  ةزهالنُّ ] 4[ 

   .) نهز ( ، مادةتاج العروس ،  ، الزبيدي ) نهز ( ، مادة العرب
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وبِ ذَاْع ـ  اْه م ـ  ن ـ  اْهر شَ ـ اْ قَ لُّ كُ )1(ِلِئ

 

ــضلَهاْ   ــاْس فَ ــرِ النَّ نْكي ــم ــرتْ لَ ِإذَاْ ذُك
  

 ]6[  

ـ  بِ تْلَز نَ اْذَِإ ـ  إِ سِاْالنَّ ح2(ِلزِالْى الـزَّ  د(

 

 ــي ــاْسِ ف ــوك النَّ ــاْ ملُ ــدة وِإنَّ ــلِّ بلْ  كُ
  

 ]7[  

  

 }53{   

  شاعر بني فزارة

، وهو أول من تقدم في مجلس كسرى فأثنى   القوم وأجرأهم وكان أسن      وقام حذيفة بن بدر

  ]الطويل [   :)3(ثم قام شاعرهم فقال.  ، وعزها القديم دها العظيمبمج، وأشاد  على قبيلته فزارة

ـ  سٍي قَ ةُراْزفَ ح سـ  ب ـ  سٍي قَ ن لُاْض5(اْه(

 

  ــز ــتُ الْع يةُ باْرــز ــيهم)4(فَ ف ــز الْعو 
  

 ]1[  

  

                                                 
   :ضوء عل الشعر

  .  ) ربـع  ( ، مـادة   المحكم والمحـيط األعظـم    ،   ابن سيده :  ينظر.  الغزوة في فصل الربيع   : ة  يِعبالرِّ ] 5[ 

  . ) حفل ( مادة ، لسان العرب،  ابن منظور:  ينظر .  والمجلسالمجتمع:  المحفل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

   ." وائل"  سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، و نهاية األرب في معرفة أنساب العربفي  )1(

  " .النوازل  " سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، وربنهاية األرب في معرفة أنساب العفي  )2(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  402 نهاية األرب فـي معرفـة أنـساب العـرب          ،   ، القلقشندي  19/134 األغاني،   األصفهاني:  ينظر )3(

  . 439 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب،  السويدي

  

  :يج التخر

 ، 2 ، 1 [ وروى العسكري األبيات  .  135 – 19/134 األغاني في            المقطوعة كاملة رواها األصفهاني   

نهاية األرب في معرفـة     في    ]6 - 4 ، 2 ، 1 [ األبياتوروى القلقشندي    . 1/67 ديوان المعاني في   ] 5 ، 4

سبائك الذهب فـي معرفـة قبائـل    في  ] 6 – 4 ، 2 ، 1[  األبيات وروى السويدي أيضاً.  402 أنساب العرب 

   .439 العرب
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ــب ــ ِلهاْنَ ــسٍيقَ ــي الْ ف ــلُاْج رِمِيدقَ اْه
 

ـ ا الْ هلَ  ـ قَ الْ ةُزَّع عاْسءـ الْ و حسـ  )1(ب  يذالَّ
  

 ]2[  

ـــيمخُْأ بِـــدرىـــلَثْ مفَاْه ـــلُاْنَياْه
 

ــفَ  مــاْذَ ِإاْ ذَن ــ اَألدَّ م ــ ِإفُّكُ ــى الْلَ الَع ْ 
  

 ]3[  

ــ مآثــر ــ مسٍي قَ جداْهو فــلُاْع 3(اْه(

 

ـ  الَّ نورقُا الْ يعَأ )2(د قَ تَاْهيهفَ  تـ  ي م تْض 
  

 ]4[  

!اْهلُاْنَي)5(مِوجى النُّ رج م ي ف سِمى الشَّ لَِإ
 

 ــو ــ َأْله حِإد ــن 4(دَّ م( يــو ــكَاً بِم  هفِّ
  

 ]5[  

ِإون فْ يسدو فْا يسد سِاْى النَّ لَ ع لُاْ ح7(اْه(

 

 ِإوــني صلحــوا يصلاْذَ ِلــحكج مي6(اْنَــع( 
  

 ]6[  

                                                 
  :اختالف الروايات 

  .ه أغاني في المقطوعة كاملة حسب رواية األصفهاني

  . " المجد " ديوان المعانيفي  )4(

           سبائك الـذهب فـي معرفـة قبائـل العـرب           ، وفي "  فضالها"  نهاية األرب في معرفة أنساب العرب      في   )5(

  . " نصالها" 

  

  : ضوء عل الشعر

معرفـة أنـساب    نهاية األرب في    ،   القلقشندي:  ينظر.  من غطفان من القحطانية    انبطن في ذبي   : فزارة ] 1[ 

ن بن بغيض بـن     سبهم ذاكراً أنهم بنو فزارة بن ذبيا      في حين أطنب ابن حزم في تفصيل ن       .  352 العرب

  . 255 جمهر أنساب العرب:  ينظر.  ر العدنانية غطفان بن سعد بن قيس عيالن من مضريث بن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

 . " والشرف"  ديوان المعانيفي  )1(

  . " لهيهات ما " ديوان المعانيفي  )2(

  . " هاواعتالها خصالُ"  ديوان المعانيفي  )3(

  . " زه " سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، و لعربنساب اأب في معرفة رنهاية األفي  )4(

  . " في جو السماء"  ديون المعانيفي  )5(

   ." هاجميع"  نساب العربمعرفة أب في نهاية األرفي  )6(

   : جاء البيت بهذه الصورةسبائك الذهب في معرفة قبائل العربفي  )7(
ِإوفَــ نسدوفْــا يسد سِاْ النَّــِمــنــلُاْ حاْه
 

ــ  ــنِإفَ ي ِلصحــو ا يِلصــح ــعيِم جكاْذَ ِل اْه  
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 }54{   

  شاعر بني كندة                                   

لـذين يقـاتلون العديـد األكثـر        ، ا  األشعث بن قيس ذاكرا قوة قبيلته بين العرب       ثم قام           

ثم قـام شـاعرهم     . ، حيث ورثوا ملك كندة وانبسط عزهم ومجدهم من خالله            كبرف األ والزح

  ]الطويل                                                                           [ )1(:فقال

وجلَ تَد ـ  ه ـ ع ً الَض فَ ـ  ىلَ م ن ـ  ي رخاْفَ
 

ِإذَاْ قــستَ َأبيــاْتَ الرجــاِْل بِبيتنَــاْ  
  

 ]1[  

اْنَيفــر ــو ياْنَ ــ )3(اًم ــ نُنحنَفَ رطاْخَ
 

ــاَْل   ــن قَ فَم :ــالَّّ َأو ــة )2(كَ ــاْ بِخُطَّ  َأتَاْنَ
  

 ]2[  

ـ  الْ هلَ ـ ي ف ُلضفَ َأ )5(اْموـ ثَر ـ  األَ هتْ ربِاْكَ
 

ــدوا  ا فَعــاْلُو ــاْ )4(تَع ــاْس َأينَ ــمِ النَّ  يعلَ
  

 ]3[  

 

                                                 
   :ضوء عل الشعر

  . ) قعس ( ، مادة العباب الزاخر واللباب الفاخر،  الصاغاني:  ينظر.  ؛ الثابتة في العزة:  القعساء ] 2[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  402 نـساب العـرب   نهاية األرب فـي معرفـة أ      ،   ، القلقشندي  19/135 األغاني،   صفهانياأل:  ينظر )1(

  . 440 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب،  السويدي

  :التخريج 

نساب نهاية األرب في معرفة أ    ،   ، القلقشندي  19/135 األغاني في   األصفهاني          المقطوعة كاملة رواها    

  . 440 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب،  ، السويدي 402 العرب

  :اختالف الروايات 

  . أغانيهالمقطوعة كاملة حسب رواية األصفهاني في

  . " فقال كالنا لو"  سبائك الذهب في معرفة قبائل العربفي  )2(

  . " فيها " سبائك الذهب في معرفة قبائل العربفي  )3(

    سبائك الذهب في معرفة قبائل العـرب      ، وفي    " كي واقفتعالوا  "  بنساب العر  نهاية األرب في معرفة أ     في )4(

  ". تعالوا فقولوا" 

   ." امم"  سبائك الذهب في معرفة قبائل العربفي  )5(

  : ضوء على الشعر

  . ) خطط (  مادةتاج العروس ،،  الزبيدي:   ينظر .بطْمر والحال والخَاأل:  ةطَّالخُ ] 2[ 
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 }55{   

  )1(شاعر فارسي

          غزا سابور الروم وأوقع بهم مقتلةً عظيمة ، فسقط أسيراً عندهم ، ثم غزا القيصر بالد                

حينها تحرر سابور من أسر الروم وعـاد إلـى مملكتـه المحاصـرة              . فارس وحاصرها زمناً    

          هوم وهزمهم ، وأسر القيصر وطائفةً من جنودالر وحارب .يتون في      ثمأمرهم سابور بغرس الز 

وفي هذه الحادثة يقوُل أحد المتقـدمين مـن شـعراء            . )2(العراق بدالً من النّخيل الّتي عقروها     

  ]البسيط  :    [ )3(الفرس واصفاً فعَل سابور ، وذاكراً غرس الزيتون في العراق من قبل الروم

رِاْتَــخْ مريــ خَىحضــَأ فَاْهــنْ مريــتاخْ
 

 ــو ــناْكَ اْ سبوــر فْ صــاًو ف ُأي روــم ته 
  

 ]1[  

حوالْ م مـ ن يـ  ة م ن ذ ـ  كَ )5(ي يد ـ  م رِاْكَّ
 

ـ وساْ ج مِوالر بِ ناْ كَ ذِْإ  س ـ اً ي جـ  بِ )4(ُلو اْه 
  

 ]2[  

                                                 
في حين اكتفى النويري    .  1/258لذهب  مروج ا :  ينظر.  – زمنياً   –ذكر المسعودي أنه من متقدمي الفرس        )1(

 باإلشارة إلى   25/62مسالك األبصار   ، وابن فضل اهللا العمري في        15/176 نهاية األرب في فنون األدب    في  

ولعل إشارة المسعودي إلى تقدم الشاعر زمنياً       .  أنه شاعر فارسي دون ذكر شيء عن اسمه أو أي شيء عنه           

  .، أو ربما سمع عنه فيما بعد  تقود إلى أن هذا الشاعر قد عاصر الحدث

  .15/175 نهاية األرب في فنون األدبالنّويري ، : ينظر  )2(

   .15/176 األرب في فنون األدب نهاية ، النّويري ، 1/258مروج الذّهب المسعودي ، : ينظر  )3(

  

  :التّخريج 

نهايـة   ، والنّـويري ،      259 – 1/258مروج الذّهب    فيالمسعودي  : عند   ] 7 – 1[ رويت األبيات             

   .25/62 مسالك األبصار في ممالك األمصار ، وابن فضل اهللا العمري في 15/176 األرب في فنون األدب

  

  :اختالف الروايات 

  . مروج الذّهب األبيات كاملةً حسب رواية المسعودي في

  " .يطوف " مسالك األبصار في  )4(

  " .م المنية من ذي وح" بدل " وليس يحفُل فيها " مسالك األبصار في  )5(
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وــز ــةًلَّ س ــتْقَب م ــ غَن رِيــ ع رِاْثَّ
 

ــ  ــاْكَ، و هورسْأتَسفَ ــ كَتْنَ بةًوع ــج اًب 
  

 ]3[  

ــ الْضرَأ عاْرقــ ع ــ ىلَ هٍلوــخَْأ و رِاْطَ
 

 ــَأو صبالْح ــم لكالر ــو ميــ م تَرِض1(اًع( 
  

 ]4[  

ـ  الْ دس أُ بواْج تَ اْمكَ ـ الْفـي    بِاْغَ )2(رِاْغَ

 

ــ  ــ الْنطَاْرفَ ــسرفُ ــبِاْوباَأل بِ  اوقُرتَافْ فَ
  

 ]5[  

رِاْتَـــو َأبِالَّ طَـــن مـــكر دِهللا
 

ـ  مِوالـر  )3(مـر  أَ فيالس بِ ذَّجفَ   اوقُحتَام فَ
  

 ]6[  

ــ مالنَّن ــخ ِليــ و اْمــ ح ــما بِوفُّ رِاْشَنْ
 

ـ ي الز ن م نوسرِغْ ي ذِْإ  ـ  نِوتُ ـ  اْ م عضداو 
  

 ]7[  

 

                                                                                                                                               
  :ضوء على الشِّعر 

. األصـل   : اُألرومـة   ) . صفَو  (  ، مادة    العينالفراهيدي ،   : ينظر  . الخالص ، خالفُ الكَدر     : الصفو   ] 1[ 

  ) .أرم (  ، مادة لسان العرب، ابن منظور ، ) أرم (  ، مادة تهذيب اللّغة األزهري ،: ينظر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختالف الروايات 

  " .مغْترباً  " نهاية األرب في فنون األدب في )1(

 " .بالغار " مسالك األبصار  ، ونهاية األرب في فنون األدب في )2(

  " .أصل " مسالك األبصار  ، وألرب في فنون األدبنهاية ا في )3(

  

  :ضوء على الشِّعر 

، ابن  ) كبا  (  ، مادة    تهذيب اللّغة األزهري ،   : ينظر  . السقوط  :  ، وقيل    مكروهالوقفة عند شيء    : الكبوة   ] 3[ 

  ) .كبا (  ، مادة لسان العربمنظور ، 

لسان ، ابن منظور ،     ) رطن  (  ، مادة    أساس البالغة الزمخشري ،   : ينظر  . األعجمية  الكالم ب : الرطانةُ   ] 5[ 

  ) .رطن (  ، مادة العرب

 ، مـادة       أساس البالغـة  ، الزمخشري ،    ) محق  (  ، مادة    الصحاحالجوهري ،   : ينظر  . الهالك  : المْحقُ   ] 6[ 

  ) .محق ( 
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   :الفهارس
  

 .فهرس األعالم  -

  . فهرس القبائل واألقوام والشعوب - 

 .فهرس األماكن  -

 .فهرس األشعار  -
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  فهرس األعالم
  

  

מ מא מא אא מ

  366  بي بن زيدُأ  1

  388  أسماء  2

  523،  516  األشعث بن قيس  3

  509،  508  األعجم  4

  422  قيالأ  5

  368   بن قبيصةإياس  6

  

7  

  

  

  امرؤ القيس

370  ،373 ، 377 ، 379 ، 380 ، 

388 ، 401 ، 403 ، 408،  409  ، 

430 ، 431 ، 437 ، 471  

  440  قيسالبراء بن   8

ابن / لتغلبي البراق بن روحان ا  9

  روحان

441  ،442 ، 443 ، 507 ، 510 ، 

511 ، 512  

  415 ، 396  البسباسة بنت يشكر  10

  520  بسطام  11

  460  يقبكر الصدأبو   12
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  451 ، 445،  444   جوربهرام/ وبين بهرام ج  13

  388  تملك  14

  460  تيم بن مرة  15

  433  جابر بن حني  16

  465  جبلة بن األيهم  17

  446  ابن جريج  18

  508  جنيد  19

  519،  516  حاجب بن زرارة  20

  505  الحارثان  21

   485  الحارث بن وعلة  22

  449  حجر بن خالد  23

  377  عمروحجر بن   24

  440  حذفة بنت الحمحام  25

  521،  516  حذيفة بن بدر  26

  451  حسان بن حنظلة  27

  459  ابن حية  28

  445 ، 444  خاقان  29

  453  خداش بن زهير العامري  30

  463  خولة بنت ثابت  31
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  457 ، 456  ويلد الهذليخ  32

  514  الدعاء  33

  460  ربيعة بن أمية  34

  505  قنازيد ال  35

  511  زيد بن روحان  36

  515  زيد بن عدي  37

  461  زينب  38

  524 ، 464  سابور ذو األكتاف  39

  464  أخت سابور  40

  422 ، 415،  414  سلمى  41

  388 ، 383  سليمى  42

  488  ابنا سنان  43

  464  الضيزن بن معاوية القضاعي  44

  431 ، 407  الطماح  45

  519  عاصم  46

  479 ، 478 ، 477  عبل / عبلة  47

  461 ، 453   بن الحويرثعثمان  48

  515 ، 366  عدي بن زيد  49

  396  بنت عفزر  50



 519

  508  عقيل  51

  467 ، 466 ، 463   المخزوميعمارة بن الوليد  52

  494  عمرة  53

  460 ، 447 ، 446  عمر / عمر بن الخطاب  54

  396  أم عمرو  55

  476   عمروبنت  56

  399  عمرو بن درماء  57

  464  سليحعمرو بن ال  58

  466   العاصعمرو بن  59

  475 ، 472،  471 ، 396  عمرو بن قميئة   60

  442  عمار  61

  480 ، 478،  477  عنتر / عنترة  62

  510  ،443 ، 442،  441  غرسان  63

  397  قرمل  64

   482  قس بن ساعدة  65

  399  قسيس  66

  519،  514  قيس  67

  399،  398  قيس بن شمر  68

  517  قيس بن عاصم  69
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  488 ، 486 ، 485  قيس بن مسعود  70

  

71  

  

  

  صرةقيا/ القيصر / قيصر 

  

370 ، 373 ، 374 ، 377 ، 378 ، 

379 ، 380 ، 393 ، 409 ، 431 ، 

453 ، 461،  471،  482 ، 483 ،  

524  

  431 ، 409  ابنة القيصر  72

73    

  كسرى

366 ، 368 ، 461 ، 481 ، 485 ، 

486 ، 488 ، 491 ، 492 ، 493 ، 

503  ،515 ، 516 ، 521  

  451  أبرويزكسرى   74

  490 ، 480 ، 478 ، 440  شروانكسرى أنو  75

  511 ، 508 ، 459  كليب  76

  493 ، 491  لقيط بن يعمر اإليادي  77

  511  لكيز  78

  510 ، 509 ، 487  ليلى  79

  507 ، 441  ليلى العفيفة/ ليلى بنت لكيز   80

  442  مالك  81

  478  ابنة مالك  82

  505  ك بن قنانمال  83

  513   الشيبانيو بن عمرمفروق  84



 521

  466  النجاشي  85

  500  النخع  86

  516 ، 515 ، 451 ، 366  النعمان بن المنذر  87

  396   هاشمأم  88

  373  ت امرئ القيسهند بن  89

  488  هيثم  90

  488  وعلةابن   91

  385  ابن يامن  92
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  م والشعوبفهرس القبائل واألقوا
מ אא מ מ/א אא מ

  508 ، 496 ، 493،  491  بنو إياد / إياد  1

  512 ، 393  بنو أسد  2

  508  أنمار  3

  394  بربر  4

  486 ، 485،  454  بكر بن وائل  /بكر  5

  452 ، 445 ، 444  الترك  6

  510  بنو تغلب  7

  517 ، 516 ، 515  تميم  8

  516  آل ذي الجدين  9

   457،  456  الحبشة   10

  393 ، 387  حميرية/ حمير   11

  517 ، 516  خندف  12

  488  الذهلي/ بنو ذهل   13

  386  بنو الربداء  14

  512 ، 510 ، 447  ربيعة/ بنو ربيعة   15
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 ، 453 ، 409،  393،  378 ، 370  الروم  16

524 ، 525  

  516  زرارة  17

  517  بنو سعد  18

  455  سليم  19

   519 ، 516 ، 513 ، 486  شيبان/ شيبان بنو   20

  492  عاد  21

  455  عامر  22

  481  عبس  23

  507 ، 491 ، 487 ، 477،  465  األعاجم/ العجم   24

  

25  

  

  

  نانبنو عد

  

509  

26    

  العرب

368 ، 444 ، 453 ، 456  ،457 ، 

477 ، 483 ، 507 ، 516 ، 519 ، 

523  

  461  الغساسنة  27

  

28  

  

  

  غسان

  

384  



 524

  

29  

  

  الفرس / فارس

  

368 ، 441  ،443 ، 445 ، 464 ، 

465 ، 478  ،497 ، 508 ، 524 ، 

525  

  521 ، 446   بنو فزارة/ فزاري   30

   461 ، 454  قريش  31

  522 ، 521 ، 517 ، 516 ، 515  قيس عيالن / قيس  32

  452  كابل  33

  449  كلب  34

  384  كنانة  35

  523 ، 515  بنو كندة/ كندة   36

  508  هالنك  37

  446  مزني  38

  447  مضر  39

  465،  375  معد  40

  513 ، 394   السوادأنباط / النباطي  41

  455  هوازن  42

  515 ، 511  وائل  43

  386  آل يامن  44

  384  يعمر  45
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  فهرس األمكنة
  

מ אא מ אא מ

  485  األبلة  1

  451،  444  ذربيجانأ  2

  418  تعاأذر  3

  378  سيسأ  4

  405  عسأل  5

  440  أنسمة  6

 ، 431 ، 403 ، 401 ، 377،  370  أنقرة  7

437  ،438  

389  أوجر  8

  415  وعالأ  9

  493 ، 489 ، 488،  481،  366  اإليوان  10

  397  بربعيص  11

  395  بعلبك  12

  399  بلطة  13

  500 ، 390  بيشة  14

  398 ، 380  فتاذ  15
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  384  تيمر  16

  499  ثغر  17

   497  ثهالن  18

  375  جبال طيء  19

  494  الجزع  20

   465  الجزيرة  21

  496 ، 491  الجزيرة الفراتية/ الجزيرة   22

  399  جو  23

  434  جوف العير  24

  386  جيالن  25

   466 ، 463،  456  أرض الحبشة/ الحبشة   26

  479،  466  الحجاز  27

  427  حجر  28

  396  الحساء  29

  389 ، 380  حماة  30

  395  حمص  31

  389  حوران  32

  444،  368  الحيرة  33

  398  حية  34
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  414  الخال  35

  416  واد الخزامى  36

  389  خملى  37

  464  دجلة  38

  393  الدرب  39

 ، 461،  460 ، 409 ، 403،  380  بالد الروم/ الروم   40

472 ، 475 ، 482 ، 524  

  378  زرود  41

  399  زيمر  42

  488 ، 486  ساباط  43

  476،  472  ساتيدما  44

  386  الساجوم  45

  399  سرو حمير  46

  386  سقف  47

  496  السلوطح  48

   513،  485  سواد العراق / السواد  49

  448  الشام  50

  428  الشربة  51

  398  شرط  52
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  465 ، 464  شهرزور  53

  389 ، 380  شيزر  54

  385  الصفا  55

  398  طرطر  56

   487  الطف  57

  399  الطهاء  58

  392  عبقر  59

  494  ذات العذبة  60

  525 ، 524  العراق  61

  383  عرعر  62

  404  عسعس  63

  371  عسيب  64

  391  غضور  65

  435  غالن األنيعم  66

  391  الغمير  67

  462  الغور  68

  405  غول  69

  524 ، 507 ، 449   بالد فارس/فارس   70

  464  الفرات  71
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  398  قذاران  72

  446 ، 409 ، 403  القسطنطينية  73

  440  قف العنصل  74

  383  قو  75

  375  كوكبى  76

  440  اللوى  77

  444  ما وراء النهر  78

  440  المجدل  79

  515 ، 478،  451  المدائن  80

  396  مدافع القيصر  81

  399  مسطح  82

  385  المشقر  83

  460  مصر  84

  497  ميسر  85

  393  ناعط  86

  457 ، 375  نخلة  87

  387  الهند  88

  418  يثرب  89

  461  ليمنا  90
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  فهرس األشعار

  

  

מ /אאאאאא
א

אמ
א/

  38  6  المنسرح  خفض  حلب  ةقس بن ساعد  1

  40  2  الطويل  رفع  ومشارب  قيس بن مسعود  2

  26  16  المتقارب  رفع  اآلشب  خويلد الهذلي  3

  32  2  يلالطو  رفع  نبمح  عمرو بن قميئة  4

  3  5  الطويل  رفع  عيب  امرؤ القيس  5

  44  4  الوافر  خفض  إياد  لقيط بن يعمر  6

عمارة بن الوليد   7

  المخزومي

  29  3  مجزوء الوافر  خفض  كبدي

  25  3  الطويل  خفض  مرثد  خويلد الهذلي  8

  35  13  الكامل  رفع  وعقود  عنترة  9

  19  5  الوافر  نصب  عبيدا  ينببهرام جو  10

  5  8  الوافر  نصب  لحريداا  امرؤ القيس  11

  4  20  المتقارب  نصب  عميدا  امرؤ القيس  12

  55  7  البسيط  خفض  مختار  شاعر فارسي  13
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  27  4  الطويل  خفض  ظهر  ربيعة بن أمية  14

  30  5  الوافر  خفض  بشهرزور   بن السليحعمرو  15

  24  9  الطويل  رفع  فاجر  خداش بن زهير  16

  54  3 الطويل  رفع  يفاخر  شاعر بني كندة  17

  6  2  البسيط  رفع  القر  امرؤ القيس  18

  7  61  الطويل  نصب  راعفعر  امرؤ القيس  19

  21  6  الطويل  وقف  ضرر  يهمجبلة بن األ  20

 بن عمرو مفروق  21

  الشيباني

  48  3  الطويل  خفض  وفوارسي

  9  5  المتقارب  خفض  األخرس  امرؤ القيس  22

  28  4  الطويل  خفض  الوساوس  عثمان بن الحويرث  23

  8  15  الطويل  نصب  أخرسا   القيسامرؤ  24

  10  2  الطويل  خفض  الغيظ  امرؤ القيس  25

  2  4  الطويل  خفض  التباعها  إياس بن قبيصة  26

  45  61  البسيط  نصب  والوجعا  لقيط بن يعمر  27

  1  10  الخفيف  رفع  ضعيف  أبي بن زيد العبادي  28

  43  2  الوافر  نصب  وطاقه  شروانأنوكسرى   29

  50  4 الطويل  خفض  وائلاأل  شاعر بني زرارة  30

  52  7 الطويل  خفض  القبائل  شاعر بني شيبان  31



 532

  12  59  الطويل  خفض  الخالي  امرؤ القيس  32

  16  4  الكامل  خفض  لنصالع  البراء بن قيس  33

  41  10  الطويل  رفع  وائل  قيس بن مسعود  34

  39  4  الكامل  رفع  ضالل  ةقس بن ساعد  35

  53  6 الطويل  رفع  نضالها  شاعر بني فزارة  36

  49  6 الطويل  رفع  نازل  منذرالنعمان بن ال  37

  11  4  مشطور الهزج  رفع  زّل  امرؤ القيس  38

  22  5  الكامل  نصب  أهواال  حجر بن خالد  39

  23  2  الطويل  نصب  راجال  حسان بن حنظلة  40

  33  15  الطويل  خفض  كرام  عمرو بن قميئة  41

  20  2  الطويل  خفض  بهرام  ينببهرام جو  42

  36  22  الوافر  رفع  السقام عنترة  43

  34  3  السريع   نصب  أعالمها  عمرو بن قميئة  44

  31  14  الطويل  نصب  ابنما  عاصلعمرو بن ا  45

  47  15  البسيط  خفض  وأحزاني  ليلى العفيفة  46

  42  5  الوافر  خفض  مكاني  قيس بن مسعود  47

  17  8  الطويل  خفض  رمالن  البراق بن روحان  48

  13  17  الطويل  خفض  أزمان  امرؤ القيس  49

  37  16  الكامل  خفض  أزمانه عنترة  50
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  14  5  مخلع الرجز  وقف  هرجنمثع  امرؤ القيس  51

  18  7  الطويل  نصب  نائيا  البراق بن روحان  52

  15  2  الطويل  نصب  القوافيا  امرؤ القيس  53

  46  18  الرمل  وقف  عناو  ليلى العفيفة  54

  51  6 الطويل  وقف  ترى   سعدشاعر بني  55
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  ثبت

   املصادر واملراجع
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  املصادر واملراجع
  . ن الكريمالقرآ -

  

  :)ـ ه 370ت ( سن بن بشر بن يحيى حو القاسم الاآلمدي ، أب -

حيـاء  ، دار إ  حمد فراج   عبد الستار أ   : قي تحق  ، المختلف في أسماء الشعراء   ولف  تالمؤ 

    .م 1961 -ـ ه 1381  ،القاهرة، )  ط . د( ، الكتب العربية 

،  4  ط  ، مكتبة الخانجي ،  حمد صقر   السيد أ  :  تحقيق ي ، ر تمام البحت  الموازنة بين أبي   

  .) ت . د ( القاهرة
  
   :إياد عبد الحميد،  إبراهيم -

،    1 ط،  ؤون الثقافية العامة    ، دار الش    "دراسة تحليلية " ن  يذليه في شعر ال   البناء الفني  

   .م 2000  ،بغداد

  

  : )ـ ه 852 ت( حمد بشيهي ، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أ األ-

        ،  المكتبـة التوفيقيـة     ، مين محمد إبراهيم أ :  تحقيق    ، رفالمستطرف في كل فن مستظ     

  .) ت . د ( ، ) م . د  ( ،) ط . د( 

  

    :)ـ ه 1100 ت(  محمد بن دياب  اإلتليدي ،-

  ، بيـروت ،  1 ط،   دار صـادر      ، ة مع بنـي العبـاس     كم الناس فيما وقع للبرا    إعالم 

  .م 1990  -ـ ه 1410
 

   :) هـ 637 ت ( ء الدين نصر اهللا بن محمد الشيباني أبو الفتح ضيا ، ابن األثير-

 . م 1967 - هـ 1378 ، بيروت ، 2، دار الكتاب العربي ، ط الكامل في التاريخ  
 
  ) :  هـ 630ت (  ابن األثير ، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري -

  ، ) ط . د  ( ،  المكتبة العصرية   ، عبد الحميد محمد محيي الدين    : يق  تحق،   المثل السائر  

  .م 1995  ،بيروت
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  :حمد عبد الفتاح محمد أ -

 ، 1 ط ،دار المناهـل    ،    " دراسة نقدية   "سطوري في تفسير الشعر الجاهلي    المنهج األ  

  .م 1987 -ـ ه 1408 ،بيروت 
 
  :محمد عبد القادر ، حمد أ -

،    1 ط ،مكتبـة النهـضة المـصرية       ،    العصر الجـاهلي   صوصأدب ون دراسات في    

  .م 1983 -ـ ه 1403 ،القاهرة 

  

   :)ـ ه 215( بو الحسن سعيد بن مسعدة  ، أش األوسطاألخف -

 ،  حياء التراث القديم  مطبوعات مديرية إ  / وزارة الثقافة   ،  ة حسن   زع: ، تحقيق    القوافي 

  .م 1970 – 1390 دمشق ، ،) د  . ط( 

  

   :)ـ ه 692ت( بي الفتح أن عيسى بن ببو الحسن بهاء الدين علي  بهاء الدين أ،ألربلي ا -

ومكتبة النهضة  /  عالم الكتب    ،خر  نوري حمودي القيسي وآ   :  تحقيق   ، التذكرة الفخرية  

  .م 1987 -ـ ه 1407  ، بيروت، 1  ط ،العربية

  

  : شكيب ،رسالن أ -

 ، دار الثقافة للجميع     ،محمد العبدة   :  تحقيق   ، ح النسبة الشعر الجاهلي أمنحول أم صحي     

  .م 1980 -ـ ه 1400 ، دمشق ، 1 ط
 

   :)ـ ه 761 ت(  خالد بن عبد اهللا  ، األزهري-

   ،مؤسسة الرسـالة    ،  عبد الكريم مجاهد    :  تحقيق   ، لى قواعد اإلعراب  موصل الطالب إ   

   .م 1996 ، بيروت ، 1 ط

  

   :)ـ ه 370ت ( د بن طلحة الشافعي أحمبو منصور محمد بن  ، أ األزهري-

     ،     لتـأليف  ل الـدار المـصرية   ،خـرين  عبد السالم هـارون وآ : ، تحقيق  تهذيب اللغة  

  .م 1964 - هـ 1384 ، مصر  ،) ط . د( 

  

  :  ناصر الدين ، األسد-

 . م 1978 ، القاهرة ، 5 دار المعارف ، ط ، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 
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  : عز الدين ، إسماعيل  -

 . م 1984 ، القاهرة ، 4، مكتبة غريب ، ط   النفسي لألدبالتفسير 

  

    :)ـ ه 654 ت(  بن ظافر المصري محمد زكي الدين عبد العظيمبو  ، أصبع اإل ابن أبي-

ـ : تحقيق    ، نتحرير التحبير في صناعة الشعر النثر وبيان إعجاز القرآ          ي محمـد   حفن

  .) ت . د  ( ،) م . د  ( ،) ط . د( ، سالمي لتراث اإل، لجنة إحياء اشرف 

  

  : صطخري اإل -

 وزارة الثقافـة واإلرشـاد      ،ي  محمد جابر عبد العال الحين    :  تحقيق   ،المسالك والممالك    

  .م 1961 -ـ ه 1381  ،) م . د ( ،)  ط.  د ( ،قومي ال

  

   :)ـ ه 356ت ( بو الفرج علي بن الحسين  ، أاألصفهاني -

 ، بيـروت ،     1صالح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديـد ، ط           :  ، تحقيق     الغرباء أدب 

  . م 1972

        ،بيــروت ،  1 ط ، دار صــادر ،ن يرخَــإحــسان عبــاس وآ:  تحقيــق ، األغــاني 

  .م 2004 -ـ ه 1425

 – ، لنـدن     1جليل العطية ، رياض الريس للكتـب والنـشر ، ط            : ، تحقيق   الديارات   

 . م 1991قبرص ، 

  

   : ، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي صيبعة  أ ابن أبي-

              ، دار مكتبـة الحيـاة     نـزار رضـا ،    :  تحقيـق    ،عيون األنباء في طبقات األطبـاء        

 . م 1965، بيروت ، ) ط . د ( 

  

  : عشى األ-

        ، بيـروت    ، 3  ط  ، دار الكتب العلميـة     ، ناصر الدين محمد   مهدي    :تحقيق،   الديوان 

  .م 2003 – ـه 1424
 
  : محمود شكري البغدادي األلوسي ، -

دار الـشرق    ،ثـري    محمد بهجـة األ    :  تحقيق ، حوال العرب أب في معرفة    األربلوغ   

  .) ت . د ( ، بيروت ، ) ط . د(  ،العربي 
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  :   امرؤ القيس-

  ،     مـصر ،   2  ط  ، دار المعـارف  ،  بـراهيم   إمحمد أبـي الفـضل      : ، تحقيق    الديوان 

   .م 1964

     عمـان /  دمـشق     ، 1  ط  ، سـالمي ، المكتـب اإل   يـوبي   ياسين األ : ق  تحقي،   الديوان 

  .م 1998 -ـ ه 1419

،      بيـروت     ، 2 ط،  دار المعرفـة    ،  عبـد الـرحمن المـصطاوي        :تحقيق  ،   الديوان 

  .م 2004 -ـ ه 1425

  ،    بيـروت   ، 5  ط  ، كتـب العلميـة    عبد الـشافي ، دار ال      مصطفى: تحقيق  ،   الديوان 

  .م 2004 - ـه 1425

  ،         بيـروت   ، 1 ط،  المكتبـة العـصرية     ،   الجويـدي    درويـش : ، تحقيـق     الديوان 

  .م 2008 -ـ ه 1329

  

  :حمد ، أ أمين -

 .م  1967 ،)  م .د   ( ،3  ط،  دار الكتاب العربي، النقد األدبي 

  

  : أمين فوزي -

  ،  سـكندرية  ، اإل  )ط  .  د(  ،دار المعرفـة الجامعيـة       ،راسات في الشعر الجـاهلي      د 

 . م 2000

  

  :  ي الصلت بن أب أمية-

 ، بيروت   ، )ط  .  د (  ،  دار مكتبة الحياة   ، سيف الدين الكاتب وآخر    : تحقيق،  الديوان   

 . ) ت.  د( 

  

   :)ـ ه 577 ت( بو البركات عبد الرحمن بن محمد سعيد  ، أارين األنب اب-

 ، دمـشق  ، 1ط  ،  دار الفكر، المباركمازن  : تحقيق،   الخـالف  في مسائل  اإلنصاف 

 . م 1988

  

   :)ـ ه 761 ت  ( جمال الدين بن يوسف بن أحمد أبو محمد عبد اهللا، ابن هشام األنصاري -

 ، 5 ط   ، دار الجيـل     ،فخر الدين قباوة    :  تحقيق   ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك        

 .  م 1979بيروت 
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 الـشركة المتحـدة     ،عبد الغني الـدقر     :  تحقيق   ،شذور الذهب في معرفة كالم العرب        

  . م 1984  ، ، دمشق1للتوزيع ، ط 

 الـشركة   ،محمد محيي الدين عبـد الحميـد        : تحقيق  شرح قطر الندى وبل الصدى ،        

    .  هـ 1383  ، دمشق1المتحدة للتوزيع ، ط 

 ، 6 ط   ، دار الفكـر     ،مازن المبارك وآخر    :  تحقيق   ،عاريب  مغني اللبيب عن كتب األ     

 . م 1985،بيروت 

  

  : إبراهيم  ، أنيس-

  .م 1981 ، ) م.  د ( ، 5  ط، ) د. د  ( ، موسيقا الشعر 

  

  : جرحوس بن أ -

ـ  1399 ، بيـروت  ، 3 ط،  دار صادر    ،محمد يوسف نجم    :   تحقيق ، الديوان   – ـه

  .م 1979

  

  :ن شانسي  زبا، يرانياإل -

 والحديث  ،  والقران الكريم  ، في الشعر الجاهلي  "  الفارسية المعربة    المفصل في األلفاظ   

 إنتشارات بنيـاد فرمنـك      ،صالح الدين المنجد    :   تحقيق  ، "موي  والشعر األ  ،النبوي  

  .م 1978 - هـ 1398 ، ) م.  د(  ، 1  ط، يرانإ
  
   :)ـ  ه386ت ( حسن الفاطمي بو عبد اهللا بن الزيز باهللا أالع ، ر بازيا-

       ، دمـشق    ، 1  ط ، المجمـع العلمـي العربـي        ،محمد كرد علـي     :  تحقيق   ، البيزرة 

  .م 1988 – ـ ه1409

  

  : حمد محمد أ،باشميل  -

ـ  1393 ،) م  . د   ( ، 1  ط ، دار الفكـر     ، سـالم العرب في الـشام قبـل اإل                – ـه

 . م 1973

  

  :ر محمد عبد القاد،  يهبافق -

   ، بيـروت    ،) ط   . د ( ،المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر       ،   تاريخ اليمن القديم   

 . م 1985
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  : عبد الرحمن ، بدوي -

   ، 1 ط ، دار العلـم للماليـين       ، الـشعر الجـاهلي   دراسات المستشرقين حول صحة      

 . م 1979 ،بيروت 

  

  ) : ـ  ه284ت ( بو عبادة الوليد بن عبيد الطائي البحتري ، أ -

   ، 1  ط ،  دار الكتـب العلميـة     ،محمود رمـضان ديـوب      : حقيق   ت ، ديوان الحماسة  

  .م 1999 – ـ ه1420 ،بيروت 

  

  : خران موشيه وآ،ر  براف-

     ، لنـدن    ، 7 ط   ، دار الـشمس الذهبيـة       ، " اقتـصادي    ، سياسـي    ، طبيعي    "أطلس 

  . م2004

  

  : حمد مختار  أ،البرزة  -

ـ     ،"  تاريخ ودراسة " العرب  سر والسجن في شعر     األ   ، 1  ط ،ن  رآ مؤسسة علـوم الق

  . م1985 – ـ ه1405 ، بيروت ،دمشق 

  

   : بروكلمان -

 الهيئة المصرية العامة    ،ن  يرخَمحمود فهمي حجازي وآ   :  ترجمة   ، دب العربي تاريخ األ  

  . م1993 ، مصر ،)  ط.  د ( ،للكتاب 

  

  :سدي بشر بن أبي خازم األ -

      ، بيـروت    ،)  ط.  د ( ، دار الكتـاب العربـي       ،مجيـد طـراد     : قيق   تح ، الديوان 

   .م 2004 – ـ ه1424

  

   :)ـ ه 606ت ( البصري ، صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن  -

   ،  القـاهرة  ، 1  ط ، مكتبة الخانقي    ،عادل سليمان جمال    :  تحقيق   ، الحماسة البصرية  

  .م 1999 – ـ ه1420
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  :لي  ع، البطل -

      ،  2  ط ،نـدلس    دار األ  ، خر القرن الثاني الهجـري    الصورة في الشعر العربي حتى آ      

   .م 1983 ،)  م.  د( 

  

  :   الخطيب، البغدادي -

    ، بيـروت ،   ) ط  . د  ( دار الكتاب العربـي ،       ، "تاريخ مدينة السالم    / "  تاريخ بغداد  

 ) .ت . د ( 

  

   :)ـ ه 1093ت ( عبد القادر بن عمر :  البغدادي -

 مكتبـة   ، هـارون    عبد السالم محمـد   : حقيق   ت ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      

  .م 1986 – ـه 1406  ، القاهرة ،1  ط،الخانجي 

  

  ) : هـ 487ت  ( بو عبيد اهللا عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد األندلسيالبكري ، أ -

      ،  بيـروت   ، ) ط . د ( ،الكتب العلميـة     دار   ، ماليه علي في أ   التنبيه على أوهام أبي    

  .) ت . د( 

  ،مؤسسة الرسالة   ،  إحسان عباس وآخر    :  تحقيق   ، ل المقال في شرح كتاب األمثال     فص 

   .م 1983  ، بيروت ،3 ط

  ، بيـروت    ، 1  ط ، دار الكتـب العلميـة       ،جمال طلبـة    :  تحقيق   ، المسالك والممالك  

   .م 2003 – ـ ه1424

،       بيـروت   ،   3  ط  ، عـالم الكتـب   ،  مـصطفى الـسقا     :  تحقيـق    ، عجممعجم ما است   

  .م 1983 – ـه 1403

  

  :يوسف حسين ،  بكار -

           ، دار األنـدلس ،      فـي ضـوء النقـد الحـديث        بناء القصيدة في النقد العربي القديم      

 ) .ت . د ( ، بيروت ،  ) ط. د ( 

  

  :  بو جمعةبو بعيو ، -

 منـشورات اتحـاد الكتـاب       ، " رؤية نقدية معاصرة  " شعر الجاهلي   جدلية القيم في ال    

  .م 2001 ، دمشق ،)  ط. د  (  ،العرب
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   :)ـ ه 320ت (  إبراهيم بن محمد البيهقي ، -

  ،  بيـروت  ، 1 ط ، دار الكتب العلميـة      ، عدنان علي :  تحقيق   ، المحاسن والمساوئ  

  .م 1999 - ـ ه1420

  

  :  محمد رجب بيومي ، -

           ،)  ط.  د( ،   المؤسـسة العربيـة الحديثـة        ، سين وقـضية الـشعر الجـاهلي      طه ح  

  .) ت . د ( ،)  م.  د( 

  

   :)ـ ه 502ت ( ى بن علي بن محمد الشيباني  اإلمام أبو زكريا يحي،التبريزي  -

 دار األرقم بـن أبـي       ،عمر فاروق الطباع    :  تحقيق   ،  المعلقات العشر المذهبات   حرش 

  .) ت . د (  ،) م . د ( ،)  ط.  د (  ،رقماأل

  

  : عبد اهللا ،  التطاوي -

      ،القـاهرة   ،   1 ط،   دار الوفـاء      ، سـالم القصيدة العربية بين الجاهليـة وصـدر اإل        

  .م 1984

  

    :)ـ ه 874ت ( بكي  ابن تغري بردي ، جمال بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف األتا-

 دار  ،محمد حسين شـمس الـدين       :  تحقيق   ، ر والقاهرة هرة في ملوك مص   اوم الز نجال 

 . م 1992 -ـ ه 1413  ، بيروت ،1  ط ،الكتب العلمية

  

    :)ـ ه 231ت ( وس الطائي حبيب بن أ:  تمام  أبو-

    ، "حمـد بـن محمـد الجـواليقي         نصور موهوب بن أ    م برواية أبي " ديوان الحماسة    

ـ     ،حمد حسن بسج      أ: تحقيق   ـ  1418  ،  بيـروت  ، 1  ط ،ة   دار الكتـب العلمي    – ـه

   .م 1998

  

   :)ـ ه 487ت ( لي عبد الباقي بن المحسن يعبو ، أ التنوخي -

ـ  1389  ، بيروت  ، 1  ط  ، دار اإلرشاد ،  خر  عمر األسعد وآ  :  ، تحقيق    فياالقو   -ـ ه

  .م 1970
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    :)ـ  ه384ت ( بو علي المحسن بن علي نوخي ، القاضي أالت -

  ، 2  ط  ،  دار صـادر    ، عبود الـشالجي  : تحقيق  ،   خبار المذاكرة أنشوار المحاضرة و   

   . م1995  ،بيروت

  ، ) ط.  د (  ، دار صـادر  ،  مد كرد علـي     مح:  تحقيق   د ، جواد من فعالت األ   المستجا 

  .م 1992 – ـه 1412  ،بيروت

  

   :)ـ ه 414ت ( بو حيان علي بن محمد بن العباس أ التوحيدي ، -

 – ـه 1408 ، بيروت   ، 1  ط ، دار صادر    ،وداد القاضي   :  ق تحقي ، البصائر الذخائر  

   .م 1988

المطبعـة  / داب ومطبعتها    مكتبة اآل  ،صالح  علي متولي   :   تحقيق ، الصداقة والصديق  

   .) ت. د  ( ،)  م. د  (  ،) ط.  د ( ،النموذجية 

 ، ) ط. د  (  دار مكتبـة الحيـاة ،        ،أحمد أمين وآخـر     :  تحقيق   ، سةاإلمتاع والمؤان  

   .)ت . د ( بيروت ، 

  

  :   محمد، ينجالتو -

   .م 1980 ، حلب  ،) ط . د (  ،) د . د( ،  دب الجاهليدراسات في األ 

  

  : ) هـ 429ت ( إسماعيل بو منصور عبد الملك بن محمد بن أ  ،ي الثعالب-

،   ) ط.  د( ،  بيـروت  - دار صعب،  بغداد – مكتبة دار البيان    اإلعجاز واإليجـاز   

   .) ت.   د(

      ، لكتـاب لفتاح محمد الحلو ، الدار العربيـة ل       عبد ا : تحقيق  ،   التمثيل والمحاضرة  

   .م 1983  ،)م .  د (  ،) ط. د ( 

ـ       :  تحقيق ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب      دار ،  وظ  خالد عبـد الغنـي محف

   .م 2005 -ـ ه 1426  ، بيروت ،1  ط ،الكتب العلمية

، بيـروت ،     ) ط  . د  ( ر مكتبة الحياة ،      دا  ، مينحسن األ : يق  تحق،   خاص الخاص  

  .)ت . د ( 

 ،   بيروت  ، 1  ط  ، المكتبة العصرية ،  هواري  صالح الدين ال  :  ، تحقيق     اآلداب لباب 

    .م 2003 – ـه 1424

  ،        بيـروت   ، 1  ط  ،  دار المـسيرة   ،سـعد   عمـر األ  : تحقيـق   ،   لطائف اللطـف   

   .م 1980 -ـ ه 1400
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ـ     :  تحقيق  ، هل العصر مة الدهر في محاسن أ    يتي   دار الكتـب     ، ةمفيد محمـد قميح

  .م 1983 -ـ ه 1403  ، بيروت ،2  ط ،العلمية

  

   ) : هـ 291( العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بو ، أ ثعلب -

  ، 1  ط  ، الدار المصرية اللبنانية  ،   م خفاجي محمد عبد المنع  :  ، تحقيق    قواعد الشعر  

  .م 1996  ،رةالقاه

  

   :)ـ ه 255 ت ( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر -

 ، دار الجيل     ، عبد السالم هارون  :  تحقيق   ، نالبرصان والعرجان والعميان والحوال    

   .م 1990 -ـ ه 1410 ، بيروت ، 1 ط

 ،  5ط    ، مكتبـة الخـانجي    هـارون ،     عبد السالم محمد  :  تحقيق   ، نيالبيان والتبي  

 . م 1985 - هـ 1405 ، القاهرة

  ،   3  ط  ،  دار الكتـاب العربـي      ، عبد السالم محمـد هـارون     : تحقيق   ،   الحيوان 

  . م1979 -ـ ه 1388 ،بيروت 

 ، القـاهرة    ، 1 ط ،مكتبة الخانجي   ،  سالم محمد هارون    عبد ال : ، تحقيق    الرسائل 

   .م 1979 -ـ ه 1399

لحـم ، دار مكتبـة الهـالل ،             علي أبي م  :  ، تحقيق    "الرسائل السياسية   " الرسائل   

  .) ت.  د( ، بيروت  ، 1ط 

    ، 1  ط ،المكتبـة العـصرية     ،   صـالح الهـواري   :  ، تحقيق    ضدادالمحاسن واأل  

  .م 2003 – ـه 1424
 

  :آخران محمد احمد و، جاد المولى   -

   - هــ    1408 ، بيـروت    ،)  ط.  د( ،  دار الجيـل    ،   يام العرب في الجاهليـة    أ 

  .م 1988

  

  :سعد ، وري  جب-

 / الـدار المتحـدة      ، سـالم لشعر الحرب عند العرب قبل اإل      البناء الفكري والفني   

  .م 2000 – ـه 1421 ، بيروت ، 1  ط،مؤسسة الرسالة 
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  : كامل سليمان، وري الجب -

 ، 1  ط ، دار الكتب العلمية     ، م 2005معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى عام         

  .م 2005 -ـ ه 1426 ،بيروت 

  

  : يحيى ، وري جب -

    ،بيـروت  ،  5 ط ،مؤسـسة الرسـالة    ،    "خصائـصه وفنونـه   " الشعر الجاهلي    

  .م 1986 – ـ ه1407

  

  :  يحيى وهيب ،وري الجب -

ـ      المستشرقون        ، دار المغـرب اإلسـالمي       ، ق والشعر الجاهلي بين الشك والتوث

  .م 1997 ، بيروت ، 1 ط

  

    :)ـ ه 906ت ( لي أحمد بن عبد السالم التاداس بو العبأ ، الجراوي -

:  تحقيـق    "حبة ديوان العـرب     مختصر كتاب صفوة األدب ون    " غربية  الحماسة الم  

     ، دمـشق    –ودار الفكـر    ،   بيـروت    – دار الفكر المعاصر     ،محمد رضوان الداية    

 . م 1991 - هـ 1411 ، 1ط 
 

   :)ـ ه 471ت  ( من بن محمدر بن عبد الرحأبو بكر عبد القاه،  الجرجاني -

  ،  1محمد عبد المـنعم خفـاجي ، مكتبـة القـاهرة ، ط              :  ، تحقيق    أسرار البالغة  

  . م 1972القاهرة ، 

  ،  بيـروت   ، 1 ط،  دار الكتاب العربي    ،  محمد التونجي   : تحقيق  ،   عجازدالئل اإل  

  .م 1995

  

   :) ـه 392ت (  القاضي على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني ، -

 إحيـاء الكتـب     دار،  هاشـم الـشاذلي     : تحقيق  ،   الوساطة بين المتنبي وخصومه    

   .م 1985  ،) ت.  د(  ،) ط . د  ( ،العربية 

  

  :  سليم ، الجندي -

   .) ت . د (  ،) م . د  (،)  ط . د ( ،)  د . د( ،  امرؤ القيس 
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   :)ـ ه 392ت ( صلي ي ، أبو الفتح عثمان بن جني المو ابن جن-

ـ   علي ذي  :  تحقيق ، الخاطريات     ، 1 ط   ،مي  سـال  دار الغـرب اإل    ،اكر   الفقار ش

 .  م 1988 - هـ 1408بيرت ، 

  ،     بيـروت ،   1  ط  ، عـالم الكتـب   ،  محمد علـي النجـار      :  تحقيق   ، الخصائص 

   .م 1988

   ، دمـشق    ، 1  ط  ،  دار القلـم   ،حـسن هنـداوي     :  تحقيق   ، بعراسر صناعة اإل   

   .م 1985

  ،  الكويـت  ، 2  ط ،دار الكتب الثقافيـة     ،  فائز فارس   :  تحقيق   ، ع في العربية  اللم 

   .م 1972

           ، دار الكتـاب العربـي       ، ديـوان الحماسـة    سـماء شـعراء   المبهج في تفسير أ    

   .م 1983 – ـه 1403 ، بيروت ،)  ط . د( 

 دار  ، زي سعد عيسى  فو:  ، تحقيق    "العروض ومختصر القوافي    " ر القوافي   مختص 

  .م 2003  ، القاهرة ،)  ط .د ( ،المعرفة الجامعية 

  

  ) : هـ 540ت ( ، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن خضر  الجواليقي ، -

عبد الرحيم ، دار . ف: ، تحقيق المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ، 

  .م 1990 -هـ  1410 ، دمشق ، 1 ط القلم ،

  

  :ى  مصطف، الجوزو -

  ، دار الطليعة ،  " نظريات الشك في الشعر الجاهلي      : دراسة تطبيقية   " ر عنترة   شع 

  .م 2002 ،بيروت ،  1 ط

  

   :)ـ ه 597ت ( لفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، جمال الدين أبو ا -

     ، القـاهرة    ، 1  ط ، دار الغـد الجديـد       ،عمـاد الحكـيم     :  تحقيق   ،أخبار النساء    

   .م 2006 -ـ ه 1427

ـ  المكتبـة ال   ،ل زهري   ني بن خير آ   الدا:  تحقيق   ، األذكياء   ،)  ط . د ( ،صرية  ع

 .  م2007 -ـ ه 1428 ،بيروت 
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   :)ـ ه 393ت ( بو نصر إسماعيل بن حماد أ  الجوهري ،-

 ،  بيروت ، 3 ط   ، دار العلم للماليين     ،أحمد عبد الغفور عطار     :   تحقيق ،الصحاح   

  .م 1984 – ـه 1404

  

  : يسرى عبد الرزاق ،جوهري  ال-

، مؤسـسة شـباب       " قليميـة    التاريخيـة واإل   الجغرافيادراسة في   " إفريقيا  شمال   

  .) ت . د ( ،سكندرية ، اإل) ط . د ( الجامعة ، 

  

  : حاتم الطائي -

  .م 1982 ، بيروت ، 2  ط، دار الميسرة ،كرم البستاني :  تحقيق ، الديوان 

  

  :  زةالحارث بن حل -

 ، بيـروت   ،) ط.  د ( ، دار الكتاب العربي ،ميل بديع يعقوب إ:  تحقيق  ، يوانالد 

  .م 2004 – ـه 1424

  

  : ) هـ 354ت   (تيسالبأبو حاتم محمد ،  ابن حبان -

 محمد محيي الدين عبـد الحميـد ، دار        : ، تحقيق   روضة العقالء ونزهة الفضالء      

 . م 1997 –هـ  1397، بيروت ، )  ط .د ( الكتب العلمية ، 

  

   :)ـ ه 245ت (  محمد حبيب البغدادي ابن حبيب ، -

  ، 1  ط ، عـالم الكتـب      ، فارقحمد  خورشيد أ :  تحقيق   ،خبار قريش   أالمنمق في    

  .م 1985 -ـ ه 1405  ،بيروت

  

  :  محمد فريد ، أبو حديد -

  .م 1966 ،مصر ،  4  ط،دار المعارف ، " امرؤ القيس " الملك الضليل  

  

   :)ـ ه 456 ت( ندلسي أحمد بن سعيد األبو محمد علي بن  أ،م ابن حز -

  ،     دار الكتـب العلميـة    ،  براهيم  عبد المنعم خليل إ   :  ، تحقيق    نساب العرب أة  مهرج 

  .م 2007 – ـه 1428  ، بيروت ،4 ط
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  :  تمام، حسان -

 ،)  ط . د (مطبعة النجاح الجديدة ،     /  دار الثقافة     ، اللغة بين المعيارية والوصفية    

  .م 1958الدار البيضاء ، 

  

  :  حسان بن ثابت -

      ،القـاهرة   ،  )  ط . د ( ، دار المعـارف     ،حنفي حـسنين    سيد  :  تحقيق   ، الديوان 

  .) ت . د (

  

  : حسن إبراهيم  ، حسن-

،  13  ط ،"  تمـاعي جاسي والديني والجغرافي والثقـافي واال     ي الس "تاريخ اإلسالم    

 . م 1991 -ـ ه 1411 ،  القاهرة–رية  دار النهضة المص بيروت ،–دار الجيل 
 

  :طه ،  حسين -

   .) ت . د ( ، القاهرة ، 17  ط،دار المعارف ،  دب الجاهليفي األ 

  

  :عبد القادر ،  حسين -

  .) ت.  د (  ، مصر– شبرا  ،) ط . د (  ،مانة، مكتبة األ ن البالغةف 

  

  :قصي ،  الحسين -

 ، لبنـان    – طرابلس   ، 1  ط  ، المؤسسة الحديثة للكتاب  ،   شعراؤهاوشعر الجاهلية    

  .م 2006

  

  :  محمد محمد  ، حسين-

 دار النهـضة    ،  والجاهليين عة في شعر الخمر واألسفار بين األعشى      انساليب الص أ 

  .م 1972  ، بيروت ،) ط . د ( ،العربية 

  

   :)ـ ه 453ت ( سحاق إبراهيم بن علي القيراوني الحصري ، أبو إ -

  ،  بيـروت   ، 4  ط  ، دار الجيل زكي مبارك ،     :  تحقيق ، لبابزهر اآلداب وثمر األ    

  .م 1972
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  :بو البقاء هبة اهللا  أ،الحلي  -

محمد عبد القادر خريـسات     : حقيق   ت ، يةأخبار الملوك األسد  المناقب المزيدية في     

 ،حـدة   مارات العربيـة المت    ، اإل  ) ط . د ( ،مركز زايد للتراث والتاريخ     ،  خر  وآ

  .م 2000 – ـه 1420

  

  : عرفات ، أبو حمد -

، )  م . د ( ، 1 ، دار المـشرق للترجمـة ، ط        األلفاظ األجنبية في اللغة العربيـة      

  .م  1983

  

   :)ـ ه 562ت (  محمد بن الحسن بن محمد علي البغدادي ابن حمدون ، -

      ،بيـروت   ،   1  ط ، دار صـادر     ،خـر    ، إحـسان عبـاس وآ      التذكرة الحمدونية  

  .م 1996
 

   :) هـ 837ت  (، تقي الدين أبو بكر بن عبد اهللا األزدي  الحموي -

 ، بيـروت ،     1 مكتبة الهـالل ، ط    وعصام عشميتو ، دار     : تحقيق   خزانة األدب ،   

 . م 1987

  

   :الحموي ، ياقوت  -

   .) ت . د (، بيروت ، )  ط . د (دار المستشرق ، معجم األدباء ،  

 . م 2007 ، بيروت ، 3  ط، دار صادر ، البلدانمعجم  
 

   :)ـ ه 900ت (  محمد بن عبد المنعم الصفهاجي الحميري ، -

/  مؤسسة ناصر للثقافة     ،إحسان عباس    :قيق   تح ، قطارالروض المعطار في خبر األ     

  . م1980 ،بيروت ،  2 طدار السراج ، 

  

  : حمد ، أ الحوفي -

  .م 1981 ، القاهرة ، 1  ط،  دار المعارف، دب الحديثأضواء على األ 
 

   :بو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللارداذبة ، أ ابن خ-

 ، 1  ط ،حياء التـراث العربـي       دار إ  ،محمد مخزوم   :  تحقيق   ، المسالك والممالك  

   .م 1988 -ـ ه 1408 ،يروت ب
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   : ، علي بن الحسن الخزرجي-

حمد بسيوني عسل ، مطبعـة       م ، تحقيق العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية        

 . م 1911 - هـ 1329 ،  مصر–الفجالة   ،) ط.  د( الهالل ، 

  

   :)ـ ه 1069ت ( حمد بن محمد بن عمر الخفاجي ، شهاب الدين أ -

 دار الكتـب    ،محمد كشاش   :  تحقيق   ، ليل فيما في كالم العرب من الدخيل      شفاء الغ  

  .م 1998 – ـه 1418  ، بيروت، 1  ط،العلمية 

  

   :) هـ 808ت (  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي  ابن خلدون-

 ،) ط  . د  ( ، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات ،        تاريخ ابن خلدون المسمى العبر       

  . م 1971 - هـ 1391بيروت ، 

  ، 1ط   ، الفجـر للتـراث    دار   ، حامد أحمد الطـاهر    :  تحقيق ، مقدمة ابن خلدون   

 . م 2004 - هـ 1425 ، القاهرة
 

    :)ـ ه 681ت ( ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد محمد بن أبي بكر  -

  ،        دار صـادر  ،  حـسان عبـاس     إ :  تحقيـق  ، بناء الزمان  وأنباء أ  وفيات األعيان  

  .) ت . د (  ، بيروت ،) ط.  د( 

  

  :  خليف يوسف-

  .م 1981 ، القاهرة  ،) ط . د ( ، دار غريب ، دراسات في الشعر الجاهلي 

  

  : حمد محمود، أ خليل -

ودار الفكر /  دمشق – دار الفكر ،" رؤية في الشعر الجاهلي " في النقد الجمالي  

 . م 1996 -هـ  1417 ، 1  بيروت ، ط–المعاصر 

  

  ) : هـ 1008  ( ابن داوود األنطاكي-

 ، 1 ، ط محمد التونجي ، عالم الكتب: تحقيق ،  تزيين األسواق في أخبار العشاق 

 . م 1993 -هـ  1413بيروت ، 
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  : حمد يوسفداوود ، أ -

  .م 1980 ، دمشق  ،) ط. د  ( ،رشاد القومي  وزارة الثقافة واإل، لغة الشعر 

  

   :)ـ ه 297ت ( صفهاني ر محمد بن داود األبو بك، أ ابن داوود -

  ، ردناأل – الزرقـاء    ، 2  ط ، مكتبة المنار    ،براهيم السامرائي   إ:  تحقيق   ، الزهرة 

  .م 1985 – ـه 1406

  

   :)ـ ه 633ت  (الكلبيبو الخطاب عمر بن الحسن علي بن محمد ابن دحية ، أ -

اهيم األبياري وآخـرين ، المطبعـة       برإ :  تحقيق ، هل المغرب ار أ شعالمطرب في أ   

 . م  1993  ،هرةاالق)  ط . د ( ،ميرية األ

  

  : محمد،  دروزة -

، المطبعة العصرية ،    " لف األطوار األدوار األقطار     في مخت " البشري  الجنس  تاريخ   

  ) .ت . د (  ، لبنان ، 1ط 

،  لبنان   ، 2  ط  ، تبة العصرية للطباعة والنشر   ، المك  عروبة مصر في القديم الحديث     

  .م 1963 -ـ ه 1383
 
  : العربي حسن،  درويش -

 مكتبـة   ، " اه واتجاهاته وقـضاي   ، سهمقايي" دبي بين القدامى والمحدثين     األالنقد   

  .) ت . د  ( ، القاهرة ،) ط . د ( ،النهضة المصرية 
 

  :ة م دريد بن الص-

      ، القـاهرة    ،  ) ط.  د (  ،  دار المعـارف   ،عمر عبد الرسول    :  تحقيق ، الديوان 

   .) ت.  د (
 
   :)ـ ه 321 ت ( البصريزدي ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن األ -

   ، مـصر    ، 3  ط ،مكتبة الخانجي   ،  عبد السالم محمد هارون     : تحقيق  ،   االشتقاق 

   .) ت.  د( 

 .ـ ه 1345  ، بيروت، 1  ط، دار صادر ، جمهرة اللغة 
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  ) : هـ 246 (  دعبل الخزاعي-

رواية علي بن محمد بـن      "  ولد قحطان بن هود      وصايا الملوك وأبناء الملوك من     

  .م 1997  ،بيروت ، 1 ط ،در ا ص دار، نزار أباظة: تحقيق ،  " ل الخزاعيدعب

  

  ) : هـ 827ت  ( بدر الدين ، الدماميني -

    ، القـاهرة ،    1 ، المطبعة الخيرية ، ط    ة على خبايا الزامرة     العيون الفاخرة الغامز   

  .) ت . د (

  

   :)ـ ه 694ت ( بو سعد خليل بن كيلكدي بن عبد اهللا العالئي ، صالح الدين أ الدمشقي -

  ،البـشير  دار ،حسني موسى الشاعر :   تحقيق ، دة في الواو المزيدة   الفصول المفي  

  .م 1990  ، عمان، 1 ط

  

  :  محمد علي،مان ه د-

 مديريـة الكتـب     ،"  قـضايا نظريـة ودراسـات تطبيقيـة       " النقد العربي القديم     

  .م 2002  ،) م . د (  ،) ط .د  ( ، والمطبوعات الجامعية

  

   :نيه ديسو ر-

الدار القومية  ،  خر  وآعبد الحميد الدواخلي    : ترجمة  ،   سالما قبل اإل  العرب في سوري   

  .) ت . د  ( ،) م . د  ( ،) ط . د( ، للطباعة 
 

  :لي  ذؤيب الهذ أبو-

ــديوان  ــق ، ال ــوس بطــرس أ:  تحقي ــروت ، 1  ط،صــادر   دار،نطوني         ، بي

  .م 2003 -ـ ه 1424
 

  ) : هـ 502(  بن محمد بن المفضل  الراغب األصفهاني ، أبو القاسم الحسين-

ريـاض عبـد المجيـد        :  ، تحقيق    محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء     

 . م 2004 - هـ 1425 ، بيروت ، 1مراد  ، دار صادر ، ط 
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  :ح موسى سام،  ربابعة -

         ، عمـان    –ربـد    إ ، ) ط . د ( ،ي   دار الكنـد   ،"  مقاربات نـصية  " الشعر الجاهلي    

  .) ت . د( 
 

  : محمد،  ربيع -

  . م 1990 ، عمان ، 1 دار الفكر ، ط قضايا النقد األدبي ، 
 
    :حمد بن عمر أبو علي أ،ابن رستة  -

  .) ت.  د ( ، بيروت ،)  ط . د ( ،حياء التراث العربي  دار إ، ةعالق النفيساأل 

  

   :)ـ ه 456ت ( زدي  األبو علي الحسن القيرواني ، أي ابن رشيق القيروان-

 دار   ، محمد محيي الدين عبد الحميد    :  تحقيق   ، دابه ونقده العمدة في محاسن الشعر وآ     

  .م 1972  ، بيروت ،4  ط ،الجيل

  

  :عبد عون ،  الروضان -

  .م 2001 ، عمان ، ) ط . د  (،سامة  دار أ، موسوعة شعراء العصر الجاهلي 

  

  : علي عشري،  زايد -

  .م 1978 ، القاهرة ،)  ط.  د ( ، دار الفصحى ،  الحديثةربية القصيدة الععن بناء 

  

  : حمد رعد أ،الزبيدي  -

  . م1999 – ـ ه1420 ، صنعاء ، 1  ط، مكتبة الجيل الجديد ، في الشعر الجاهلي 

  

   :)ـ ه 1205ت ( الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، أبو -

 .ـ ه 1306 ، بيروت ، 1  ط، دار مكتبة الحياة ،  القاموستاج العروس من جواهر 

  

  : ) هـ 256ت  (ابن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت القرشي  ،  الزبير بن بكار-

  ، بيـروت ،    2 سامي مكي العاني ، عـالم الكتـب ، ط         :  تحقيق   ات ، األخبار الموفَّقي  

 . م 1996 -هـ  1416

  



 554

   :)ـ ه 340ت ( سحاق ن إالزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن ب -

 ، بيـروت     ، 1  ط ، مؤسـسة الرسـالة      ،علي توفيق الحمد    :  تحقيق   ، حروف المعاني  

   .م 1984

  .م 1985 ، دمشق ، 2  ط، دار الفكر ،مازن المبارك :   تحقيق، الالمات 
 

  :  خير الدين،كلي الزر -

   .م 2005 ، بيروت ، 16  ط، دار العلم للماليين ، عالماأل 

  

   :)ـ ه 538ت ( بو القاسم محمد بن عمر مخشري ، جاد اهللا أالز -

ـ  1385 ،بيـروت   ،  )  ط . د( ،  ودار بيروت   /  دار صادر    ، ساس البالغة أ   -ـ   ه

   .م 1965

 - هــ    1397  ، بيـروت ،   2  ط  ، دار الكتب العلميـة   ،   مثال العرب المستقصى في أ   

  .م 1977

  ،    ) ط . د ( ،)  د . د(  ،نعيمـي  سـليم ال : تحقيـق   ،   خبارربيع األبرار ونصوص األ    

  .) ت . د ( ،)  م . د( 

  ، 1  ط ،مكتبـة الهـالل     ، دار   علي بو ملحـم     :  تحقيق   ، ابالمفصل في صنعة اإلعر    

  .م 1993 ،بيروت 
 

   :)ـ ه 486 ت( حمد  أبو عبد اهللا الحسين بن أ،الزوزني  -

 ، 1  ط ،دار المعرفـة     ،عبد الـرحمن المـصطاوي      :  تحقيق   ، شرح المعلقات السبع   

  .م 2003 – ـه 1423 ،بيروت 

  

  : يزيدان ، جورج -

   ، بيـروت    ،)  ط   . د (  ،  منـشورات دار مكتبـة الحيـاة       ، داب اللغة العربية  تاريخ آ  

   .م 1992

  .) ت . د (  ، بيرت،)  ط.  د ( ، منشورات دار مكتبة الحياة ، سالمالعرب قبل اإل 
 

  : بهي الدين،  زيان -

    ، القـاهرة     ، ) ط.  د (  ،   دار المعـارف    " الفنية   هتطوره وخصائص "  الجاهلي   الشعر 

  .) ت . د( 
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  : السيد عبد العزيز،  سالم -

      ، مؤسـسة شـباب الجامعـة        ، "سالم  تاريخ العرب قبل اإل   " اريخ العرب   دراسات في ت   

  .) ت . د ( ،سكندرية  ، اإل) ط . د( 

  

  :براهيم  إ،السامرائي  -

    ،بيـروت   ،   2  ط ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر          ، غة الشعر بين جيلين   ل 

 . م 1980

  

  : إبراهيم ،  السايح -

 / دار البستاني للنشر والتوزيـع    ،   " لى قبيلة الفقراء  من مملكة األنباط إ   " مدائن صالح    

  .) ت . د (  ، القاهرة ،) ط.  د(  ،لياس العصرية ودار إ

  

  : بن عثمان مدأبو حاتم سهل بن مح،  السجستاني -

  ،        دار الكتـب العلميـة     ، هـضز  أوغت: تحقيق   ،   "ثالثة كتب في األضداد     " األضداد   

  .) ت . د( ،  بيروت  ،) ط . د( 

  

  :نور الدين ،  السد -

  ، "دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسـي           " الشعرية العربية    

  .) ت. د ( ، الجزائر ، ) ط .  د ( ،عات الجامعية ديوان المطبو

  

   :)ـ ه 362ت ( حمد بن السري الكندي بن أبو الحسن السري  السري الرفاء ، أ -

 مـصباح :  تحقيـق    ،]  3 - 1األجـزاء    [ المحب والمحبوب والمشموم والمـشروب     

   . م 1986 -ـ ه 1406  ، دمشق،)  ط . د(  دار الفكر ،جي نغالو

 ،ماجد حسن الـذهبي     :  تحقيق   ،]  4الجزء   [ المحبوب والمشموم والمشروب  المحب و  

 . م 1986 -ـ ه 1407 دمشق ، ) ط . د( ، دار الفكر 

  .م 1995 ،بيروت ،  3  ط، دار صادر ،كرم البستاني :  تحقيق ، الديوان 
 
  :)ـ ه 515ت ( جعفر  نالقاسم علي ببو  السعدي ، أ-

  .م 1983 ، بيروت ، 1  ط، عالم الكتب ،ميمي صبح الت:  تحقيق ، األفعال 
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   : الحسيننببو سعيد الحسن  أ،السكري  -

عبـد  :  تحقيـق    ،  "الحلوانيرواية أبي الحسن النحوي وأبي بكر       " هذيل  شعار  أشرح   

  .م 2004 -ـ ه 1425  ، القاهرة ،2  ط، دار التراث ،حمد فراج الستار أ

  

   :)ـ ه 244ت ( سحاق  إابن السكيت ، أبو يوسف يعقوب بن -

       ، دار الكتـب العلميـة       ، هـضز وغت  أ: ، تحقيق    "ضداد  ثالثة كتب في األ   " ضداد  األ 

    .) ت.  د ( ، بيروت ،) ط . د ( 

    ، دار المعـارف     ،حمد محمد شاكر وعبد السالم هـارون        أ:  تحقيق   ، صالح المنطق إ 

  .م 1956 – ـه 1375  ، مصر ،2 ط
 

    :ل سالمة بن جند-

 دار الكتـب     ، ةفخر الدين قبـاو   : ، تحقيق     "حول األ رواية محمد بن الحسن   " الديوان   

  .م 1987 -ـ ه 1407 ،بيروت ،  2  ط،العلمية 

  

  :حمد عبد النبي ، زياد أ سالمة -

ـ 1419،  عمـان   ، 1  ط ، دار البيـارق     ، مع طه حسين في الشعر الجـاهلي          – ـ ه

  . م1998

  

   :)ـ ه 231ت ( بو عبد اهللا محمد بن سالم بن عبيد اهللا أابن سالم الجمحي ،  -

،   )  ط . د ( ، دار المـدني     ،محمود محمـد شـاكر      :  ، تحقيق     فحول الشعراء  طبقات 

  .) ت . د ( ،دة ج
 

  ) : هـ 224ت (  أبو عبيد القاسم بن سالم  ابن سالم ،-

     ، دمـشق ،    1  ط عبد الحميد قطـامش ، دار المـأمون للتـراث ،          : ، تحقيق    األمثال 

 .م  1980 -هـ  1400

  

  : محمد زغلول ، سالم -

  .) ت . د  (،)  م . د ( ، 1  ط،نجلو المصرية  مكتبة األ، دب المملوكياأل 

  

  



 557

  : محمد صالح ، سمك -

      ،مكتبة نهـضة مـصر ومطبعتهـا        ،   "امرؤ القيس   " أمير الشعر في العصر الجاهلي       

 . ) ت . د  ( ، مصر ،) ط . د (

  

  : عادياء السموأل بن -

 ، بيروت   ،  1  ط ،رقم   دار األرقم بن أبي األ     ،عمر فاروق الطباع    : قيق   تح ، الديوان 

  .م 1997 – ـ ه1417

  

  :مين البغدادي  أبو الفوز محمد أ،السويدي  -

 دار الكتـب    ،كامل مصطفى الهنداوي    :  تحقيق   ، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب      

   .م 2007 – ـه 1428  ، بيروت، 3  ط ،العلمية

  

  :حمد ، أ سويلم -

 ،)  م . د  (،)  ط . د ( ،الدار المصرية اللبنانية    ،   "سود  الفارس األ " عنترة بن شداد     

   .) ت . د( 

  

   :بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرأ ، سيبويه -

 -  الخانجي تبة بيروت ، مك   -عبد السالم هارون ، دار الكتاب العلمية        : ، تحقيق   الكتاب   

 . م 1982 -هـ  1402 ، 2القاهرة ، ط 

  

  :  ابن سيده-

 ) . ت . د  ( ،) م . د  ( ،) ط . د ( ، ) د . د ( المحكم والمحيط األعظم ،  

  

   :)ـ ه 911ت ( بي بكر وطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أ السي-

  ،  ر الكتب العلميـة    دا ،فؤاد علي منصور    :  تحقيق   ، نواعهاأالمزهر في علوم اللغة و     

  .م 1998 ، بيروت ، 1 ط
 

  :السيد ، صالح فؤاد  -

  دار العلم للماليين ،     ، معجم األلقاب واألسماء المستعارة في التاريخ العربي واإلسالمي        

  . م 1990  ، ، بيروت1 ط
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  :يحيى ، شامي  -

 ،    بيـروت  ، 1  ط  ،  دار الفكـر العربـي     ، امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطلـل       

   .م 1997

 ،   1، دار الفكـر اللبنـاني ، ط         الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل اإلسـالم          

   .1986بيروت ، 

 . م 2002 ، بيروت  ،1 ط ، دار الفكر العربي ، لبيد بن ربيعة العامري 

  .م 1999  ، بيروت، 1  ط، دار الفكر العربي ، موسوعة شعراء العرب 

  

  : عبد الصبور ، شاهين -

ـ  1406، القـاهرة ،     )  ط .د   (، دار االعتصام ،     العربية لغة العلوم والتقنية        - هـ

 . م 1986

  : حمد أ،الشايب  -

 - هــ    1396 ،، القـاهرة       5  ط ، مكتبة النهضة المصرية     ، اريخ الشعر السياسي  ت 

   .م 1976

  .) ت . د  ( ،) م . د  ( ،) ط . د  ( ،) د . د ( ، دبيأصول النقد األ 

  

  :)  هـ 542ت   ( السعادات العلوي، هبة اهللا بن علي أبوري ج ابن الش-

           علـي محمـد البجـاوي ، دار نهـضة مـصر ،            : ، تحقيق    مختارات شعراء العرب   

  ) . ت . د  (رة ،، القاه ) ط . د (

  

  : عفت ، الشرقاوي -

  ، ) ط . د  (، دار النهـضة العربيـة        ، دب الجـاهلي  دروس ونصوص في قضايا األ     

   .م 1979 ،بيروت 

  

  : حمد السيدأ د ناه، الشعراوي -

،        ) ط  . د  (  ، دار المعـارف الجامعيـة ،         عناصر اإلبداع الفني في شـعر عنتـرة        

 .   م 1996، ) م . د ( 
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  : نعوم  ، شقير-

   ،) ط  . د  ( محمد إبـراهيم أبـي سـويلم ، دار الجيـل ،             :  ، تحقيق    السودانتاريخ   

  . م 1981 ، بيروت

  

  : سماعيل سعد إ،شلبي  -

ـ  ،  الجاهلي  الفنية في الشعر   األصول       ،  لبنـان  -  طـرابلس   ، 1 ط ،وس بـرس    ر ج

  .م 1998 – ـه 1418

  

  : علي ، شلق -

     لبنـان ،   – ، طـرابلس     1 ، دار جـروس بـرس ، ط       ثر البادية في الشعر العربي      أ 

 . م 1998 -هـ  1418

  

  : عبد الحميد ، الشلقي -

 .م  1980 ، 1 ، معهد اللغة العربية ، جامعة الرياض ، طصادر اللغة م 

  

  : ضرار  الشماخ بن-

      ، بيـروت ،  ) ط  . د  (  دار الكتـاب العربـي ،        ،قـدري مـايو     :  ، تحقيـق     الديوان 

  .م 2004 –  هـ1424

  

  :يطي الشنق -

 ،  1  ط ،مد محمـد شـتيوي ، دار الغـد الجديـد            حأ: ، تحقيق    شرح المعلقات العشر   

 .م  2005 -هـ  1426 مصر ، –المنصورة 

   

  :علي الغريب ،  الشناوي -

 . م 2003 ، القاهرة ، 1، مكتبة اآلداب ، ط الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي  

   

    :)ـ ه 427 ت ( أبو عامر أحمد بن محمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان ابن شهيد ، -

  ،  ) ط . د( ،   دار صـادر     ،بطـرس البـستاني     : تحقيـق    ، رسالة التوابع والزوابع   

  .م 1980 -ـ ه 1400  ،بيروت
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  :مصطفى عبد الشافي ،  الشورى -

  ،      القـاهرة   ، 1  ط ، ر دار نوبـا   ،  "دراسـة فنيـة   " شعر الرثاء في العصر الجاهلي       

  .م 1995

  

  :حسين ،  الشيخ -

  .) ت . د ( ، اإلسكندرية ، ) ط . د ( ، دار المعرفة الجامعية ، سالمالعرب قبل اإل 

  

  :نصاري الدمشقي ، شمس الدين بن عبد اهللا محمد بن أبي طالب األ شيخ الربوة -

  ، بيـروت ،   2  ط ،حياء التراث العربـي     ، دار إ   بة الدهر في عجائب البر والبحر     نخ 

  .م 1998 -ـ ه 1419

  

  : لويس ، شيخو -

  .) ت . د( ،  القاهرة  ،) ط . د  (،داب آل، مكتبة ا شعراء النصرانية في الجاهلية 

  

   :) هـ 385 ت (ي نإسماعيل بن العباس أبو القاسم الطالقا ، الصاحب بن عباد -

 . م 1994 ، بيروت ، 2، عالم الكتب ، ط المحيط في اللغة  

  

   :)ـ ه 650ت (  العمري العدوي الحسن بن محمد بن الحسن بن  حيدر ،اني الصاغ -

  .م 1981  ، مصر ،2  ط ، دار الرشيد، خر واللباب الفاخرالعباب الزا 

  

  :خر ، هند وآ بو صالح -

   ، 1 ط ،دار محمـد علـي الحـامي        ،   "النابغة  ،  الخنساء  ،  عنترة  " الشعر الجاهلي    

 . م 2001  ،تونس

  

  :له  عبد اإل،الصايغ  -

المركز الثقـافي   ،  " القدامة وتحليل النص    " بداعي الجاهلي والصورة الفنية     الخطاب اإل  

  .م 1997  ، الدار البيضاء ،1 ط ،العربي 
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  : علي علي ، صبح -

  ،) ط . د( ، زهرية للتراث ، المكتبة األ دبية في الشعرالبناء الفني للصورة األ 

   .م 1996 –هـ  1416 ،القاهرة 
  

    :)ـ ه 764ت ( يبك الصفدي ، صالح الدين خليل بن أ -

    ،مكتبـة الخـانجي     ،   السيد الشرقاوي    : تحقيق   ، فري التح تصحيح التصحيف وتحرير   

  .م 1987 – ـه 1407  ، القاهرة، 1 ط

  ، تيز شـتوتغار  ز شتا  دار فران  ،موت ريتر   له:  تحقيق   ،]  1الجزء   [ الوافي بالوفيات  

  .م 1962 – ـه 1381  ،) م . د  ( ،) ط . د (

/  شتوتغارت   ، دار فرانز شتايز   عباس  حسان  إ:  تحقيق   ،]  7 الجزء [  بالوفيات يالواف 

  .م 1992 -ـ ه 1412  ، بيروت ،) ط . د ( ،ودار صادر 

ـ  دار فرا  ،خـر   جاكلين سوبله وآ  :  تحقيق   ، ] 10الجزء   [ الوافي بالوفيات   ز شـتايز   ن

  .م 1992 – ـه 1412  ،) م . د ( ، ) ط . د ( ، شتوتغارت

ـ : ، تحقيـق    ]  18الجزء  [   بالوفيات يالواف  ـ   ،ن فـؤاد سـيد      أيم   ز شـتايز    دار فران

  .م 1991 - هـ 1411  ،بيروت، )  ط . د( ،  ودار صادر  /شتوتغارت
  

  :حمد زكي صفوت ، أ -

  ) .ت . د ( ، بيروت ، ) ط . د ( ، المكتبة العلمية ، جمهرة خطب العرب  

  

   :)ـ ه 335 ت (بو بكر محمد بن يحيى  أ،الصولي  -

  ،) ط . د( ، دار الكتـب العلميـة   ،  يلولـس  شكري األ محمود:  تحقيق   ، دب الكتاب أ 

  .) ت . د ( ، بيروت

  

  : الصالح ار ضر، ضرار -

،    الخرطوم ، )  ط.  د( ، مطبوعات دار جامعة الخرطوم ،  رة سودانياهل كان عنت 

   .) ت.  د( 
    

  :شوقى ،  ضيف -

   .) ت . د ( ،  القاهرة، 12، ط  دار المعارف ، ليالعصر الجاه 

 ) . ت . د (،  ، القاهرة 12 ، دار المعارف ، طالفن ومذهبه في الشعر العربي  

   .) ت . د( ،  القاهرة  ،3  ط ، دار المعارف، دبيفي النقد األ 
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   :)ـ ه 322ت ( براهيم العلوي مد بن أحمد بن إبو الحسن محأ ابن طباطبا ، -

ـ دار الكتـب ال   / عباس عبد الساتر    : تحقيق  ،   عيار الشعر       ، بيـروت    ، 1 ط ، ةعلمي

  .م 1982 – ـ ه1402

  

  : بدوي ، طبانة -

  .م 1962 ،القاهرة ،  3  ط،نجلو المصرية  مكتبة األ، البيان العربي 

  

   :)ـ ه 310ت (  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، -

    ،بيـروت   ،   2  ط  ،  دار الفكـر   ،صـدقي جميـل العطـار       :  تحقيق   ، تاريخ الطبري  

  .م 2002 – ـه 1423

  

   : بن العبد  طرفة-

 1424 ،بيـروت   ،   1  ط ، دار المعرفة    ،عبد الرحمن المصطاوي    : تحقيق  ،   الديوان 

  .م 2003 – ـه

  

  :  يوسف عطا، الطريفي -

  .م 2006  ، عمان، 1  ط ،هلية للنشر والتوزيع، األ العصر الجاهلي 

  

  :  الطفيل الغنوي-

،   1  ط ،دار صـادر ، غلـي    حـسان فـالح أو     :، تحقيق    "صمعي  شرح األ " الديوان   

  .م 1997  ،بيروت

  

  : حسن ، ظاظا -

، بيـروت ،    )  ط . د (ة العربيـة ،     ، دار النهـض   كالم العرب من قضايا اللغة العربية      

 .م  1976

  

  :  عيسى علي،  العاكوب-

لـى نهايـة القـرن      اسة في التراث النقدي عند العرب إ      در" بداع الشعري   العاطفة واإل  

  .م 2002 – هـ 1423 بيروت ، ، 1دار الفكر ، ط  ،رابع الهجري ال
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  : عامر بن الطفيل -

 ،   بيـروت  ، 1 ط،  يل   دار الج  ،أنور أبي سويلم     : تحقيق: " نباري  شرح األ " الديوان   

  .م 1996 – ـه 1416

  

   :)ـ ه 1031ت  ( الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي ، بهاء الدين -

 ، بيـروت    ، 1  ط ، دار الكتب العلمية     ،محمد عبد الكريم النمري     : تحقيق   ، الكشكول 

 . م 1998 – هـ 1418

  

  :حسان إ ، عباس -

 . م 1996، بيروت ، ) ط . د ( ، دار صادر، فن الشعر  

  

   :)ـ ه 963ت ( حمد ، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أ العباسي -

 عالم ،  الدين عبد الحميد    محيي   محمد   : تحقيق   ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص       

  .م 1947 – ـه 1367  ، بيروت ،) ط . د (  ،الكتب

  

  :   عبود رضوان-

  .م 1998 – ـه 1419  ،بيروت،  1  ط، دار البشير ،عالم النساء تراجم أ 
 

   :)ـ ه 463ت ( بو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد النمري القرطبي ابن عبد البر ، أ -

محمـد مرسـي     :  تحقيـق  ، الذاهن والهاجس    جالس وأنس المجالس وشحذ   بهجة الم  

  .م 1982 -ـ ه 1402 ، بيروت  ،2  ط ،الكتب العلمية، دار  الخولي

  

  :  رمضان، عبد التواب -

 ) .ت . د ( ، القاهرة ، ) ط . د ( ، مكتبة الخانجي ،  فصول في فقه اللغة 

  

  : ابن عبد الحكم -

، ) ط  . د  ( علي محمد عمر ، مكتبة الثقافة الدينيـة ،          : تحقيق  فتوح مصر والمغرب ،      

 .  م 1995 - هـ 1415القاهرة ، 
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   :)ـ ه 328 ت (ندلسي ابن عبد ربه ، أبو عمر أحمد بن عبد ربه األ -

  ،       بيـروت  ،دار الكتـب العربـي      ،  ن  يرخَإبراهيم األبياري وآ   :  تحقيق ،العقد الفريد    

  .م 1956 -ـ ه 1375  ، القاهرة،التأليف  مطبعة لجنة  ،2 ط

  

  :عفيف ،  عبد الرحمن -

  -هــ    1404 ، بيـروت ،      1 نـدلس ، ط   ، دار األ   الشعر وأيام العرب في الجاهلية     

 . م 1984

  

  :منصور ،  عبد الرحمن -

 ، بيـروت     ، ) ط . د ( ، دار الكتب العلميـة      ، دبيمعايير الحكم الجمالي في النقد األ      

   . م 1979

  

  : عبد الرحمن ، نصرت -

 ، عمـان ،          1 ، مكتبـة األقـصى ، ط         شعر الصراع مع الروم في ضـوء التـاريخ         

  . م 1977 - هـ 1397

   

  : إصالح مصيلحي،  عبد اهللا -

  ، ) ط  . د  ( ، دار المعرفـة الجامعيـة ،        " رؤيـة جديـدة     " شعر الكـرم الجـاهلي       

 . م 1993 ، اإلسكندرية

  

  :ن  محمد حس، عبد اهللا -

  .) ت . د  ( ، القاهرة ،) ط . د ( ، دار المعارف ، الصورة والبناء الشعري 

  

  : برصعبيد بن األ -

 ، 1 ط ، دار الجيـل     ،فرحـات    ييوسف شكر  : تحقيق،   "ديوان السفيرين   " الديوان   

  .م 1992 - ـه 1413 ،بيروت 

   

   :)ـ ه 209 ت (مي يمعمر بن المثنى الت،  أبو عبيدة -

  ،  القـاهرة   ، 1  ط ،جي   مكتبة الخان  ، خرآ و الجربوععبد اهللا سليمان    :  تحقيق   ، الديباج 

   .م 1991 – ـه 1411
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: ، تحقيـق     "صـفهاني   ستاني عن رواية أبي يوسف األ     بي حاتم السج  رواية أ " الخيل   

  .م 1986 – ـه 1406 ، القاهرة ، )ط . د (   ،) د . د( ، حمد محمد عبد القادر أ

  

  :حمد بن عبد المجيد ، م العبيدي -

   عبـد اهللا جبـوري ، الـدار العربيـة         : تحقيق  التذكرة السعدية في األشعار العربية ،        

 . م 1981 ليبيا ، ،) ط . د ( للكتاب ، 

  

  : أبو العتاهية -

ـ  1417  ،  بيروت ، 2  ط ، دار الكتاب العربي     ،مجيد طراد   :  تحقيق   ، الديوان   – ـ ه

  .م 1997

  

  :ز  عبد العزي، عتيق -

ـ  1407 ، بيـروت     ، ) ط . د ( ، دار النهضة العربية     ،علم العروض والقافية       – ـه

 . م 1987

  

  :حمد أ ، عثمان -

  .م 1996  ، القاهرة، 1  ط، مكتبة الشروق ،في الشعر الجاهلي واللغة العربية  

  

  :  عباس بيومي، عجالن -

  ، القـاهرة ،   )ط  . د  (  ،دار المعـارف    ،  "  الفنية   هساليبصوره وأ " الهجاء الجاهلي    

  .م 1982

  

  :  حسن توفيق، العدل -

  ، ) ط . د  (،سـامة    دار أ  ،وليد محمود خـالص     :  تحقيق   ،داب اللغة العربية    تاريخ آ  

  .م 2002 ،عمان 
 
   : عبد الوهاب محمد علي، العدواني -

،     لمـي  حـث الع ، وزارة التعليم العالي والب "دراسة لغوية نقديـة     " الضرورة الشعرية    

  .م 1990 – ـه 1410 ، الموصل  ،) ط . د( 
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  :  عدي بن زيد-

 ، 1  ط ، دار الجيـل     ،يوسف شكري فرحـات     : تحقيق    ، " وءةرديوان الم " الديوان   

  .م 1992 -ـ ه 1413 ،بيروت 

  

   ) : هـ 660ت  (حمد هبة اهللا أالصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن  ابن العديم ، -

ـ ب من تاريخ حَ   لَزبدة الحَ   ، دمـشق ،        ) ط  . د  ( سـامي الـدهقان ،      :  تحقيـق    ب ، لَ

 . م 1951 - هـ 1370

 ، بيروت ،  ) ط  . د  ( سهيل زكار ، دار الفكر ،       : تحقيق   ،   بغية الطلب في تاريخ حلب     

  ) .ت . د ( 
 

   :)ـ ه 854ت ( ي فحمد بن محمد بن عرب النج ابن عرب شاه ، أ -

  ، دار سعاد الـصباح      ،رجب النجار   محمد  :   تحقيق ،  الظرفاء ةفاكهة الخلفاء ومفاكه   

  .م 1997  ، الكويت، 1 ط

  

  ) : هـ 571 ت (حمد هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي أأبو القاسم عمر بن  ، ابن عساكر -

 ،  1  الدين أبي سعيد العمـري ، دار الفكـر ، ط           محب: تحقيق  تاريخ مدينة دمشق ،      

 . م 1997 -هـ  1417بيروت ، 

  

   :)ـ ه 382ت ( حمد الحسن بن عبد اهللا بن سعيد  بن زيد بن حكيم  أأبو،  العسكري -

         ، دائـرة المطبوعـات والنـشر        ،عبد السالم هـارون     :  تحقيق   ، دب في األ  المصون 

  .م 1960  ،الكويت، ) ط . د ( 

  

  ) :ـ ه 395ت ( بو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل  أ،العسكري  -

   .م 1987 – ـ ه1407 ،بيروت ،  1 ط،  دار الكتب العلمية ، وائلاأل 

  ،        2  ط ، ، دار الفكـر   خـر   محمد أبي الفـضل إبـراهيم وآ      :  ، تحقيق    مثالجمهرة األ  

  .م 1988  ،) م . د( 

  .ـ ه 1352 ، القاهرة  ،) ط . د ( ،مكتبة القدس ،  ديوان المعاني 

 – ـه 1404 ،  ، بيروت  2  ط ،دار الكتب العلمية    ،   ميحةمفيد ق :  تحقيق   ، الصناعتين 

 . م 1984
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  :  محمد زكي، العشماوي -

   ، بيـروت     ، ) ط  . د ( ، دار النهـضة     ، دبي بين القـديم والحـديث     قضايا النقد األ   

  .م 1979

  

  : عصفور جابر -

 –المـصري   ب   دار الكتـا   ، غي عند العـرب   الالصورة الفنية في التراث النقدي والب      

  .م 2003 – ـه 1424  ،1  ط، بيروت – دار الكتاب اللبناني  ،قاهرةال

  

  : عدنان  ، العطار-

   ، القـاهرة     ، ) ط.  د(  دار المعارف ،     ،األطلس التاريخي للعالمين العربي واإلسالمي       

  .)ت .  د( 

  

  : عطوان حسين -

       ، مـصر     ، ) ط . د ( ،دار المعرفـة    ،   مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجـاهلي       

  .) ت . د (

  .م 1987 – ـه 1407 ، بيروت ، 1 ط ،دار الجيل  ، مقاالت في الشعر ونقده 

  

  :حمد محمد  أ،عطية  -

   .م 1981 ، القاهرة  ،) ط.  د ( ، فدار المعار،  أدب البحر 

  

  : محمد صادق،  عفيف -

  .م 1978 ،ر  مص ،) ط . د ( ، مكتبة الخانجي ، النقد التطبيقي والموازنات 

  

   :)ـ ه 682ت ( ي الهمذاني هاء الدين عبد اهللا بن عقيل المصر بابن عقيل ، -

، دار  محمد محيي الدين عبـد الحميـد        : تحقيق  ،    ابن مالك   عقيل على ألفية   شرح ابن  

  .م 1985، دمشق ،  2  ط ،الفكر

  

   :)ـ ه 616ت ( بو البقاء محب الدين عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري ، أ -

،  1  ط ، دار الفكر    ،ليمات  طغازي مختار   :   تحقيق ، عراباللباب في علل البناء واإل     

  .م 1995  ،دمشق
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  :  حسين الحاج، علي -

 . م 1984 ، بيروت ، 1، المؤسسة الجامعية ، ط أدب العرب في عصر الجاهلية  

  

  :  علي بن أبي طالب-

،             بيـروت    ،)  ط . د ( ،الكتـب العلميـة      دار   ،عـيم زرزور    ن:   تحقيـق  ، الديوان 

  .) ت . د( 

  

  : بن قميئة و عمر-

  ،   ) م . د  ( ، ) ط . د  ( ، ) د   . د( ،  ي  حـسن كامـل الـصيرف      :  تحقيـق  ، الديوان 

 . م 1965 – ـه 1385

  

   :)ـ ه 749 ت( حمد بن يحيى  العباس أ أبو ابن فضل اهللا شهاب الدين،لعمري  ا-

ـ وآت  محمد عبد القادر خريـسا    :  تحقيق   ، مصاربصار في ممالك األ   مسالك األ    ،ن  يرخَ

ـ  1425 ،مـارات العربيـة المتحـدة        ، اإل  1  ط  ، مركز زايد للتراث والتاريخ       – ـ ه

  .م 2004

  

  : ليلى ، العمري -

  ،  1  ط ، دار غيـداء     ،"  لـى الغـرب   إلى الشرق أو إ   رحلته   "امرؤ القيس  بن حجر       

  .م 2007 – ـه 1427  ،عمان

  

  : عنترة -

 ،   2مجيد طـراد ، دار الكتـاب العربـي ، ط            : ، تحقيق    " شرح التبريزي " الديوان   

  . م 1994 - هـ 1415بيروت ، 

   .م 1998 ، بيروت  ،2  ط ، دار الفكر العربي،براهيم عباس إ :  تحقيق، الديوان 

 ، 1 العلميـة ، ط      بتكم عبد الرؤوف شلبي وآخر ، دار ال       عبد المنع : تحقيق  ،   الديوان 

 . م 1980 - هـ 1400بيروت ، 

  - هــ    1425 ، بيـروت ،      2 ، دار المعرفـة ، ط        حمدو طماس :  ، تحقيق    الديوان 

 . م 2004

   ، بيـروت     ، ) ط . د(  ،   رودار الفك / إبراهيم الزين ، دار النجاح      :  تحقيق   ، الديوان 

  .) ت . د( 
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  :  رتيا، عوض -

 ، 1 ط   ، ، دار اآلداب     " القـيس    رية لدى امرئ  الصورة الشع " الجاهلية  بنية القصيدة    

 . م 1992بيروت ، 

  

  : محمد ، عويس -

 ، مـصر  – طنطـا     ، 2 ط ،  ، مكتبة اإلسـراء    "نصوص ودراسات   " الشعر الجاهلي    

  .م 1994

  

   :)ـ ه 282ت (  محمد بن القاسم بن خالد بن ياسر بن سليمان  ، أبو العيناء-

ـ أ:  جمع وتحقيق    ،  ونوادره بي العيناء ديوان أ     ، 1  ط ، دار صـادر      ، ان القـوال  ونط

 . م 1994  ،بيروت

  

  :  هاني خيرو، غضيب -

  – نـابلس    ،)  ط . د  ( ،  المكتبـة الجامعيـة     ، طلس تاريخ العالم القديم والمعاصـر     أ 

  .م 2004 ،فلسطين 

  

  :حمد  محمد أ،الغمراوي  -

  .) ت . د  ( ،) م . د  ( ،) ط . د  ( ،) د . د ( ، النقد التحليلي 

  

   :)ـ ه 395ت ( حمد بن فارس بن زكريا  أبو الحسن أاإلمام،  ابن فارس -

حمـد  أ :  تحقيـق   ، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها          

   .م 1997 -ـ ه 1418  ، بيروت ،1  ط ، دار الكتب العلمية،حسن بسج 

 ، ومطبعة مصطفى البابلي     ، شركة مكتبة    ، السالم هارون    عبد:  تحقيق   ، مقاييس اللغة  

  .م 1969 – ـ ه1389 ،مصر 
 

  :نصر الدين ،  فارس -

  .م 1988 ،  ، حمص1  ط، دار المعارف ،  القيسالوصف عند امرئ 
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  : جودت  ، فخر الدين-

    ، دار المناهـل ،    شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجـري             

  . م 1995 - هـ 1415 ، بيروت ، 2ط 

  

  : شاهنشاهن فضل نور الدين علي بن جمال الدي ابن الملك األسماعيل، عماد الدين إ ء أبو الفدا-

  . م2007 – ـه 1427  ، القاهرة، 1 ط،  مكتبة الثقافة الدينية ، تقويم البلدان 
 

    :)ـ ه 175 ت( حمد فراهيدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أ ال-

  ،            ) ط . د ( ،مكتبـة الهـالل      دار و  ،مهـدي المخزومـي وآخـر       :  تحقيق   ، العين 

  .) ت . د  ( ،) م . د (

   .م 1995  ، بيروت، 5  ط، دار الجيل ،فخر الدين قباوة :  تحقيق ، الجمل في النحو 

   

  :يليا إ ، فرنسيس -

  دار،   "ليـة لموسـيقا الـشعر        دراسة تحلي  "م  1990 - 1890الشعر العربي المغنى     

  .م 2000  ، دمشق، 1 ط،  سقدم

  

  :عبد القادر ، وح فيد -

  ،  ) ط . د  (،منشورات اتحاد الكتاب العـرب      ،   االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي      

  .م 1992  ،) م . د (

  

   :)ـ ه 356 ت( سماعيل بن القاسم البغدادي إبو علي  القالي ، أ-

  .) ت . د  ( ، بيروت ،) ط . د ( ،الكتب العلمية  دار ، مالياأل 

  

   : )ـه 276ت ( بو محمد عبد اهللا بن مسلم الدينوري  ابن قتيبة ، أ -

  ،  مصر  ، 4 ط،  مطبعة السعادة   ،  محمد محيي الدين عبد الحميد      :   تحقيق ، أدب الكاتب  

   .م 1963 – ـه 1382

  ،  القـاهرة   ، ) ط . د( ،  لحديث   دار ا  ،حمد محمد شاكر    أ :  تحقيق ، الشعر والشعراء  

   .م 2006 -ـ ه 1427

 بيروت   ، ) ط . د  (، دار الكتب العلمية     ،يوسف علي طويل    :  تحقيق   ، عيون األخبار  

   .م 1998 – ـ ه1418
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 -ـ  ه 1405  ، بيروت،   1  ط  ،  دار الكتب العلمية   ، بيات المعاني  في أ  المعاني الكبير  

  .م 1984

  

   :)ـ ه 337ت ( قدامة بن زياد بن جعفر لفرج قدامة بن قدامة بن جعفر ، أبو ا -

 – ـ ه 1398  ،  القاهرة ، 3  ط ،مكتبة الخانجي   ،  كمال مصطفى   :  تحقيق،   نقد الشعر  

  .م 1978

  

   :)ـ ه 170 ت( بي الخطاب القرشي محمد بن أ:  أبو زيد ،القرشي  -

  ،  بيـروت   ، 3 ط،    دار الكتب العلميـة    ،علي فاعور   : تحقيق  ،   شعار العرب جمهرة أ  

  .م 2003 – ـه 1424

  

  : حازم ، القرطاجني -

 ، ة دار الكتب الشرقي   ،حبيب بن خرجة    محمد ال  :  تحقيق ، دباءمنهاج البلغاء وسراج األ    

  .م 1969 ، تونس  ،) ط . د (
 
  :  فايز عارف، القرعان -

   ، 1 ط،  مؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر        ، ال  الوشم والوشي في الشعر الجاهلي     

  . م1998  ،عمان

  

   :)ـ ه 739ت ( حمد بن محمد ن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أ جالل الديالقزويني ، -

 ،  1دار الكتب العلمية ، ط        إبراهيم شمس الدين ،    : تحقيق   ، يضاح في علوم البالغة   اإل 

 .  م 2003 - هـ 1424بيروت ، 

  

  :  سيد، قطب -

   . م 1994 ، القاهرة ، 1 ر المعارف ، طداالتصوير الفني في القرآن ،  

  

  : عبد القادر ،ط الق -

  ،  بيـروت   ، 2  ط ، دار النهضة العربية     ، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر      

  .م 1981
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   :)ـ ه 821 ت  ( بن أحمد بن عبد اهللاعليبن حمد القلقشندي ، أبو العباس أ -

  ،1 ط ، دار الفكـر  ،يوسف علي طويـل   :  تحقيق، نشاصبح األعشى في صناعة اإل  

  .م 1987  ،دمشق

     ، بيـروت ،  ) ط . د ( ، دار الكتب العلميـة ،  نهاية األرب في معرفة أنساب العـرب       

 ) .ت . د ( 

  

  :  جورج شحاتة،قنواتي  -

  ،  بيروت  ، 2  ط  ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر    ، المسيحية والحضارة اإلسالمية   

  .م 1984

  

   :)ـ ه 281ت (  عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن قيس ، -

  ، 1  ط ، دار أضـواء الـسلف     ، عبد اهللا بن حمد المنـصور     : تحقيق   ، قرى الضيف  

  .م 1997  ،الرياض

  

  :)ـ ه 507ت  (  أبو الفضل محمد بن طاهر،ي ران ابن القيس-

 ،  1  ط  ،  الكتـب العلميـة     دار ،كمال يوسف الحـوت      :  تحقيق ، المؤتلف والمختلف  

  .م 1991 – ـه 1411 ، بيروت

  

  :نوري حمودي ، القيسي  -

    .م 2004 – ـ ه1425  ، بيروت ،1  ط ،الم الكتب ع، الطبيعة في الشعر الجاهلي 

   .م 1984 – ـه 1404  ، بيروت ،2  ط،عالم الكتب ،  الفروسية في الشعر الجاهلي 

  

   :)ـ ه 764 ت  (بن عبد الرحمن الدراني محمد بن شاكر بن أحمد ،الكتبي  -

   ، ) ط . د ( ، دار الثقافـة     ،حسان عبـاس    إ : تحقيق،   "يل عليها   ذوال" وفيات  فوات ال  

  .) ت . د (، بيروت 

  

  : عمر رضا ،  ةالح ك-

  ، ) م . د ( ، 3  ط ، مؤسـسة الرسـالة      ،  سـالم  النساء في عالمي العرب واإل     عالمأ 

  .م 1977 – ـه 1397
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  :  مصطفى ،بو كريشة  أ-

 . م 1996 ، القاهرة ، 1، دار نوبار ، ط  أصول النقد األدبي 

  

  :ندر ذيب  م،كفافي  -

 اجدار،  "المـضمون  ودراسة في الشكل " ية  عرالشعر الجاهلي في كتب المختارات الش      

  . م2006  ،ردن ، األ1 ط، عالم الكتب الحديث /  لكتاب العالميل

  

   :)ـ ه 204ت ( بن محمد بن السائب م ا هشابن الكلبي ، -

 الـدار القوميـة     ،حمد زكي   أ : تحقيق،   خبارهاخيل في الجاهلية واإلسالم وأ    نساب ال أ 

   .) ت . د (  ، القاهرة ،) ط . د (  ،للطباعة والنشر

  ،  بيـروت   ، ) ط.  د ( ، عالم الكتب    ،ناجي حسن   : تحقيق  ،   ر واليمن الكبي  دنسب مع  

   .م 2004 -ـ ه 1425

  

  : لبيد بن ربيعة -

ـ  1425  ،  بيـروت   ، 1 ط،   دار المعرفـة     ،حمدو طماس   :  تحقيق    ، الديوان    – ـه

   .م 2004

  

   :)ـ ه 776ت (  الغرناطي حمد بن عبد اهللا بن سعد السلماني ملسان الدين بن الخطيب ، -

 ، 1  ط ، مكتبة الخـانجي     ،محمد عبد اهللا عنان     :  تحقيق،   خبار غرناطة اإلحاطة في أ   

  .م 1977 – ـه 1397 ،القاهرة 

  

   : اإليادي لقيط بن يعمر-

  ، 1 ط،   دار صـادر     ،محمد التـونجي    :  يق تحق ، "ن الكلبي   رواية هشام ب  " الديوان   

   .م 1998 ،بيروت 
 

  :خرون آو،  حسين ، مؤنس -

  -هــ    1407 ، القـاهرة ،      1 ، الزهراء لالعالم العربـي ، ط       أطلس تاريخ اإلسالم   

 .م  1987
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  :جورج خليل ، ارون م -

  ،  بيـروت   ، 1  ط  ،  المكتبـة العـصرية    ، معجم البلدان في  شعارهم  شعراء األمكنة وأ   

  .م 1997 – ـ ه1417

  

  :خرون ، محمد ، وآ الماضي -

 . م 1991، عمان ، ) ط . د (  ، دار المستقبل،  الشامل في اللغة العربية 

  

   :)ـ ه 450 ت(  علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، -

 ، بيـروت     ، 1  ط ،المكتبـة العـصرية     ،   درويش الجويدي     : تحقيق  ، مثال والحكم األ 

   .م 2008 – ـ ه1429

  

   :)ـ ه 286ت ( زدي  العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر األأبو،  المبرد -

 ،       دار نهـضة    ،  خـر   محمد أبي الفضل إبـراهيم وآ     :  تحقيق   ، دباألالكامل في اللغة     

  .) ت . د (،  مصر  ،) ط . د( 

  

  :  حمد ماهر أ،المبيضين  -

 ،عمان ،  1  ط،البشير  دار،  "دراسة موضوعية وفنيـة  " األسرة في الشعر الجاهلي      

  . م2003

  

  :  المتلمس الضبعي -

، دار  محمـد التـونجي     :  تحقيق   ، "صمعي  رواية األثرم وأبي عبيدة عن األ     " الديوان   

  .م 1998 ، بيروت  ،1  ط،صادر 

  

  : عبد اهللا الطيب ، المجدوب -

  ، القـاهرة  ،1 ط،  مطبعة البـابي الحلبـي      ،   شعار العرب وصنعتها  المرشد إلى فهم أ    

  .م 1955

  

  : مجنون ليلى -

     ، بيـروت     ، 2  ط ، دار المعرفـة     ،عبـد الـرحمن المـصطاوي       :   تحقيق ، الديوان 

  .م 2005 - ـه 1425
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   :)ـ ه 1111ت( فضل اهللا بن محب الدين مين بن المحبي ، محمد أ -

  ،  ) ن   . د ( ،عبد الفتاح محمد الحلـو      :   تحقيق ، لريحانة ورشحة طالء الحانة   نفحة ا  

   .م 1969 – ـه 1389  ،) م . د  ( ،1 ط

  ، ) ط . د( ،  سـالمي   ، دار الكتـب اإل     عيان القرن الحادي عـشر    خالصة األثر في أ    

  .) ت . د (، القاهر 

  

  : براهيم عبد الرحمن إ،محمد  -

  ، ) ط . د (  ،  دار النهضة العربيـة    ، "فنية والموضوعية     ال هقضايا" الشعر الجاهلي    

  .م 1980 -ـ ه 1400 ،بيروت 

  

  :عبد العزيز عبد اهللا ،  محمد -

 ،) م  . د  (  ،   1ط   ،) د  . د  ( ،  " المراحل التـي مـرت بهـا        " سالمة اللغة العربية     

 . م 1985 - هـ 1405

  

  :محمد الفتحى بكير ،  محمد -

  ، ) ط.  د ( ،دار المعرفة الجامعيـة     ،   "صولية تطبيقية   دراسة أ " الجغرافيا التاريخية    

  .م 1997  ،القاهرة

  

  : علي،  مراشدة -

  / عالم الكتب الحـديث    ، " دراسة تطبيقية في النابغة الذبياني    " بنية القصيدة الجاهلية     

  .م 2006  ،ردن ، األ1  ط ،لكتاب العالميا لوجدار
 
 
  ) : هـ 384( رزباني ، أبو عبيد اهللا محمد بن عمرا بن موسى مال -

 عبد الستار أحمد فراج ، الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة ،                    :، تحقيق   معجم الشعراء    

  ) .ت . د ( ، القاهرة ، ) ط . د ( 

  

   :)ـ ه 421( حمد بن محمد بن الحسن  المرزوقي ، أبو علي أ-

   .) ت . د ( ، القاهرة  ،) ط . د (، سالمي دار الكتاب اإل، مكنة زمنة واألاأل 
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مطبعـة لجنـة التـأليف      ،  خر  عبد السالم هارون وآ    : تحقيق،   شرح ديوان الحماسة   

  .م 1967 -ـ ه 1387  ، القاهرة ،2 ط، والترجمة 

  

  

  : كبرلمرقش األ ا-

  ،  بيـروت   ، 1 ط،  دار صادر   ،  ينا صادر   كار: تحقيق  ،  " ديوان المرقشين   " الديوان   

  .م 1998

  

  ) : هـ 346ت ( ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي  المسعودي -

محمد محيي الدين   : ، تحقيق    مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف األشراف والملوك        

  .) ت . د ( ،  ) م . د ( ،  ) ط . د  ( ،) د . د (عبد الحميد ، 
  

   : ) هـ 614ت  ( بن عوض و الربيع سليمان بن بنين بن خلفتقي الدين أب ،  المصري -

      يحيى عبد الـرؤوف جبـر ، دار عمـان ،          : ، تحقيق     المباني وافتراق المعاني   فاقتا 

 .م  1985  ، عمان ،1 ط

  

  : عبد الرحمن ، المصطاوي -

  .م 2002 -ـ ه 1423 ،  ، بيروت1  ط ، دار المعرفة،عالم النساء أ 

  

  : ) هـ 236ت  (، أبو عبد اهللا بن المصعب بن عبد اهللا بن المصعب   مصعب الزبيري-

 ) . ت . د (قاهرة ،  ، ال3 ليفي بروفنسان ، دار المعارف ، ط: ، تحقيق  نسب قريش 

  

  : حمد أ،مطلوب  -

 . م 1983، ) م . د ( ، ) ط . د ( ، ) د . د ( ،  حركة التعريب في العراق 

  

   :)ـ ه 296ت (  عبد اهللا بن محمد المعتز باهللا بن المتوكل العباسي ،تز  ابن المع-

  ،  بغـداد  ،) ط . د  ( ، مكتبـة المثنـى  ، وفـسكي كراتشغناطيوس  أ:  تحقيق   ، البديع 

  .م 1979 – ـه 1399
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  ) :ـ ه 449ت ( حمد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخي  المعري ، أبو العالء أ-

  ، 2 ط،  دار المعـارف    ،  عائشة عبـد الـرحمن       : تحقيق ، حجرسالة الصاهل والشا   

   .م 1984 -ـ  ه1404  ،القاهرة

  ،  بيـروت   ، 1 ط،  دار الكتب العلميـة     ،  علي حسن فاعور    : تحقيق  ،   رسالة الغفران  

   .م 1990 – ـ ه1410

المكتـب  ،  محمود حسن زنـاتي     :  تحقيق   ، الفصول والغايات في تمجيد اهللا والمواعظ      

   .) ت . د (،  بيروت  ،) ط . د  ( ،اعة والنشرالتجاري للطب

 ، بيـروت     ، ) ط . د  ( ،  دار صـادر   ،محمد سليم الجندي    :  تحقيق   ، رسالة المالئكة  

  .م 1992 – ـه 1412
 

  : عبد الحميد ، المعيني -

  ، ) ط . د( ،  الوكالة العربيـة    ،   "شعارهم في العصر الجاهلي     أخبارهم وأ " التميميون   

  .م 1984 – ـه 1405  ،ردناأل –الزرقاء 

  

   :)ـ ه 168ت  ( محمد بن يعلي بن عامر بن سالم الضبي الكوفي المفضل الضبي ، -

 . م 1998  ، بيروت ،1 ط، دار ومكتبة الهالل ، قصي الحسين :   تحقيق، المفضليات 

  

  : المقدسي -

    التـراث  دار إحيـاء  ،  خـروم   محمـد م   : تحقيق،  قاليم  حسن التقاسيم في معرفة األ    أ 

  .م 1987 – ـ ه1408،  بيروت، )  ط . د (، العربي 

  

  :أنيس ،  المقدسي -

  . ) ت . د (،  بيروت،  5 ، ط المطبعة األمريكية،  الدول العربية وآدابها 

  

   :)ـ ه 1041ت ( حمد التلمساني المقري ، أحمد بن محمد بن أ -

         ،دار صـادر    ،  عبـاس   حـسان   إ : تحقيـق ،    الرطيب ندلسنفح الطيب من غصن األ     

   .م 1997 ، بيروت  ،) ط.  د (

  

  : حمد، الطاهر أ مكي -

  .م 1985  ، القاهرة ،5  ط ،ارفع دار الم،امرؤ القيس حياته وشعره  
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  : محمد،  مندور -

  .م 1974 ، القاهرة  ،) ط . د( ،  دار نهضة مصر ،دب وفنونه األ 

  

   :)ـ ه 711ت ( المصري محمد بن مكرم بن علي ال الدين بو الفضل جمابن منظور ، أ -

  .م 2003 -ـ ه 1423  ، القاهرة ،) ط . د( ، دار الحديث ، لسان العرب  

  

   :)ـ ه 584ت ( سامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر قد ، األمير أ ابن من-

  .) ت . د (،  بيروت  ،) ط . د  ( ، دار الكتب العلمية،داب لباب اآل 

  

  :  هاشم صالح، مناع -

  .م 2005  ، بيروت ،1  ط ، دار الفكر العربي،دب الجاهلي األ 

  

   :سامي،  منير -

ة العامـة   ي الهيئة المصر  ،ن القديم والحديث     الشعر العربي بي   مالمح وحدة القصيدة في    

  .م 1979 ،سكندرية  اإل، 1  ط،للكتاب 

  

  : محمد بيومي ، مهران -

  ، سـكندرية  ، اإل  ) ط . د (،   دار المعرفة الجامعية     ،دراسات في تاريخ العرب القديم       

  .م 1992

  

  : المهلهل -

ـ  1413 ، بيروت    ، ) ط . د  (،الدار العلمية   ،  طالل حرب   :  تحقيق،   الديوان   – ـه

  .م 1993

  

  : علي ، مهنا -

ـ  1410  ، بيـروت ،   1  ط ، دار الكتـب العلميـة       ،دباء   األ مشاهير الشعراء        – ـ ه

  .م 1990
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    :)ـ ه 518ت ( براهيم  النيسابوري الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إ -

 ،)  ط . د (، دار القلـم ،       محمد محيي الدين عبـد الحميـد      : ، تحقيق   األمثال   مجمع 

 ) . ت . د (بيروت ، 

  

  :، محمد بن المبارك بن محمد  ابن ميمون -

 ،  1 محمد نبيل طريفي ، دار صـادر ، ط        : ، تحقيق    منتهى الطلب من أشعار العرب     

 .م  1999 بيروت ،

  

  :ابغة الذبياني ن ال-

  ،        بيـروت   ، 1  ط  ، دار الكتـاب العـرب    ،   حنـا نـصر الحتـي     : ، تحقيق   الديوان   

  .م 1991 -ـ ه 1411

  

  : مصطفى ، ناصف -

   .) ت . د ( ، بيروت ،) ط . د (  ، دار األندلس ، الصورة األدبية 

  .) ت . د (،  بيروت  ،) ط . د ( ،ندلس دار األ، شعرنا القديم انية لقراءة ث 

  

   :)ـ ه 768ت   (ابن نباتة ، جمال الدين محمد بن محمد بن محمد حسن بن حسن المصري -

  .) ت . د ( بيروت  ،) ط . د ( ،حياء التراث العربي  ، دار إالديوان 

  

  : عبد العزيز،  نبوي -

  .م 1988  ، القاهرة ،2  ط ، لخدمات الطباعةالصدر ، هليدب الجااألدراسات في  

  

  :سماعيل ، إ النتشة -

 . م 2001 ، األردن ، 1، دار البشير ، ط أشعار هذيل وأثرها في محيط األدب العربي  

  

  : ) هـ 338 ت (، أبو جعفر  النحاس -

، )  ط . د ( الفجـاوي ، وزارة الثقافـة ،   عمـر :  ، تحقيق   شرح ديوان امرئ القيس    

   .م 2002عمان ، 
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  :رفائيل ،  نخلة -

 . م 1986 ، بيروت ، 4، دار المشرق ، ط  غرائب اللغة العربية 

  

  : حسان، إ النص -

،              بيـروت     ، ) ط .د   ( ، دار الفكـر     ،" ه  حياتـه وشـعر   " بـي سـلمي     زهير بن أ   

  .) ت . د (

  

  : مقبول علي البشير،  النعمة -

 . م 1997 ، بيروت ، 1، دار صادر ، ط  في عصر صدر اإلسالم المراثي الشعرية 

  

  :حمد بن عبد الوهاب ري ، شهاب الدين أيالنو -

  .) ت . د (،  بيروت  ،) ط . د ( ،  دار الكتب العلمية ،بنهاية األرب في فنون األد 

  

   :يوسف حسن،  نوفل -

  ،   )م   . د (  ، 1 ط،  لطباعة  العربي ل االتحاد  دار  ،   لوانالصورة الشعرية واستيحاء األ    

  .م 1985 – ـه 1405

  

    :)ـ ه 406 ت( يوب حسن بن محمد بن حبيب بن أبو قاسم ال ابن حبيب أ،النيسابوري  -

 ،    القـاهرة   ، ) ط . د( ،  مكتبة ابن سينا    ،  مصطفى عاشور   :   تحقيق ،  المجانين عقالء 

  .) ت . د (

  

  :محمد مصطفى ،  هدارة -

  ، سـكندرية  ، اإل  ) ط . د (  ، المعرفة الجامعية  دار،   لجاهلي ا في العصر دب العربي   األ 

   .م 1985

دار ،    "النشاة والتطور  ،الهجري  ول  من الجاهلية حتى نهاية القرن األ     " ي  الشعر العرب  

   .م 1981 -ـ ه 1401  ،سكندرية ، اإل1 ط، المعارف 

  

   :)ـ ه 763 ت (ندلسي  ، علي بن عبد الرحمن األ ابن هذيل األندلسي-

  ،     بيـروت   ، ) ط.  د( ،  نتـشار العربـي     ، دار اال   حلية الفرسان وشعار الـشجعان     

  .م 1997
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 : ) هـ 213ت  (، أبو محمد عبد الملك المعافري  ابن هشام -

  مـصر ، – ة ، المنصور1محمد بيومي ، مكتبة اإليمان ، ط : ، تحقيق  سيرة النبوية   ال 

 .م  1995 -هـ  1416

  

  : عبد الحكيم، ئلي  الوا-

  ، دار أسـامة  ،   " من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين      " موسوعة شاعرات العرب   

 .م  2001 ،  ، األردن1 ط
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Abstract  
  

Title :- " Pre- Islamic Poetry in the Land of Persians : 
Collection،  Documentation and Study " .   
Researcher :- Nasser Ibn Ahmad Al Tomeizi . 

Supervised by :- Dr Abed AL Min'm Al Rajabi . 
 
 
       Pre- Islamic Poetry was concerned with different studies 

that others didn't have during the following Arab eras. This 

poetry has got the attention of critics and researchers because 

of its values and properties that opened the way to be at the 

forefront of Arab poetry in general .Despite the control of pre- 

Islamic poetry on the Arab literature ، it is still in urgent need 

to other studies in order to reveal its secrets in heritage books. 

We can say that Arabs in pre- Islamic era lived in divided groups 

controlled by others . They were under the control of strange 

people may be by Persians or Romans. Therefore ، we have noted 

an erosion of Arab identity .This reason pushes me to study that 

poetry (Pre – Islamic) and reveal its real   position . During these 

incidents ، I saw it is necessary to look at the poetry which was 

before Islam in the land of Persians by the Persians ، Romans 

and Ethiopians.Therefore ، my research title is " Pre – Islamic 

Poetry in the Land of Persians : Collection ، Documentation 

and Study ." As a researcher I collected the poetry in that 



 587

period from ancient books and studied its geographical and 

historical aspects، in addition to its linguistics issues. This 

research is divided into two main parts. The first one consists of 

an introduction، four chapters and a conclusion. The first 

chapter is about geography and the factors of contact with 

other Arab nations. The second chapter talks about entering 

pre- Islamic poets to the Persians land. This chapter was 

supported with evidences to approve the entering of pre-Islamic 

poets. The third chapter discusses the pre– Islamic poetry 

topics such as love، description ، pride … etc. The fourth chapter 

is about the language of the poetry ، its methods and music and 

how the poets formed their feelings and emotions . The second 

part concerned with collecting and documenting this poetry from  

its original sources . 
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